
 

 

17 Septembrie  2012 

Comunicat de presă 

  WORKSHOP Networking pentru tine şi organizaţia ta! 

 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, prin intermediul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră, în 
calitate de coordonator al proiectului “Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale – o alternativă eficientă de 
adaptare la piața muncii în societatea informațională” (POSDRU/92/3.1/S/62353), proiect cofinanţat prin 
Fondul Social European vă invită, începând cu 4 octombrie 2012 să participaţi la un ciclu de evenimente legate 
de networking şi antreprenoriat. 

Scopul proiectului este de a informa și de a forma în domeniul antreprenorial angajați și personal de 
conducere din întreprinderi, precum și persoane care doresc să inițieze o activitate independenta, urmărind 
creșterea abilității grupului ținta de a materializa idei de afaceri, precum și asigurarea unor oportunități 
sporite pentru participarea activă și creșterea adaptabilității pe o piață a muncii flexibilă și inclusivă. 

Parteneri în cadrul acestui proiect sunt Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, Agenţia de Administrare a Reţelei 
Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare şi Active Consulting &Training SRL. 

Începând cu luna octombrie 2012 în cadrul proiectului se organizează un ciclu de workshop-uri pe tematica 
networking-ului personal şi organizaţional. Scopul acestor evenimente, adresate angajaţilor şi angajatorilor, 
precum şi tuturor persoanelor interesate de dezvoltarea unei afaceri, vizează dezvoltarea unei reţele 
organizaţionale cu relevanţă directă pentru domeniul antreprenorial. 

Prima întâlnire are loc în data de 4 octombrie 2012, în intervalul 18-21, la Clubul Ţăranului din cadrul 
Muzeului Ţăranului Român, Şoseaua Kiseleff, nr.3. Workshop-ul are o ţinută informală, se bazează pe sharing-
ul de informaţii şi bune practici şi pune accentul pe informarea şi dezvoltarea abilităţilor legate de iniţiativele 
antreprenoriale ale tuturor celor interesaţi de acest domeniu. Invitat special este Paul Marinescu, tutor 

CODECS. Toate cheltuielile evenimentului sunt acoperite din bugetul proiectului.  
 

Vă propunem un cadru de lucru stimulativ şi un spaţiu de întâlnire prietenos pentru toţi cei care vor să-şi 
concretizeze iniţiativele antreprenoriale. Pentru ca să vă înscrieţi şi să aflaţi mai multe detalii,  vă invităm să o 
contactaţi pe Oana Călăraşu, la telefon 0726 356 189 sau e-mail: centru.consiliere@upb.ro şi să vizitaţi site-ul 
www.antreprenor.upb.ro.  

 Vă aşteptăm cu drag! 


