
 
 

120 de maramureşeni vor urma cursurile "Academiei de Antreprenoriat"  
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Un proiect ambiţios a primit joi undă verde în cadrul unui seminar de lansare 

găzduit de Universitatea de Nord Baia Mare. "Academia de Antreprenoriat - de la 

idee la afacere!" urmăreşte dezvoltarea culturii antreprenoriale şi promovarea 

unei atitudini pozitive faţă de antreprenoriat în regiunile Nord şi Nord-Vest pentru 

îmbunătăţirea competitivităţii şi performanţelor întreprinderilor mici şi mijlocii în 

spaţiul economic european. Proiectul este implementat de Consiliul Naţional al 

Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - filiala Arad în parteneriat cu 

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" Arad, Universitatea "Eftimie Murgu" Reşiţa, 

Universitatea de Nord Baia Mare, Adhoc Conseils Franţa, EnAIP Italia şi 

Sogesca SRL. Valoarea totală a proiectului este 4.128.437 lei, iar cofinanţarea 
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este asigurată din Fondul Social European. Proiectul urmează a se desfăşura pe 

o perioadă de 36 de luni şi va fi implementat în regiunile Vest şi Nord-Vest, 

respectiv în oraşele Arad, Baia Mare, Reşiţa, Deva şi Satu Mare. Din grupurile 

ţintă fac parte atît întreprinzători, în număr de 600, cît şi persoane care doresc să 

iniţieze o activitate independentă, categorie în care vor fi incluşi 100 de 

participanţi. După bifarea seminariilor de lansare, vor fi înfiinţate în cele cinci 

locaţii amintite Birouri de Antreprenoriat. "În Baia Mare, primul grup ţintă este  

format din întreprinzători care doresc să îşi perfecţioneze activitatea managerială 

în cadrul firmei lor, iar cel de-al doilea cuprinde persoane care doresc să îşi 

iniţieze o afacere. În cadrul centrului care se va înfiinţa în Baia Mare - şi care va 

fi funcţional chiar şi după terminarea acestui  proiect - se vor organiza module de 

curs. Participanţii îşi vor perfecţiona astfel activitatea şi îşi vor îmbogăţi 

cunoştinţele atît cele teoretice, cît şi cele practice. Disciplinele de curs se 

orientează, în mare parte, spre cele de business antreprenorial, management al 

proiectelor, management financiar, contabil sau cel al resurselor umane, noţiuni 

de PR ori negociere. Din judeţul Maramureş vor lua parte la aceste cursuri 120 

de participanţi, care vor avea facilitatea de a-şi alege aceste module în funcţie de 

direcţia spre care se îndreaptă", a explicat conf. univ. dr. Corina Rădulescu - 

coordonator al proiectului în Baia Mare. Cursurile debutează în luna mai, urmînd 

ca acestea să fie împărţite pe durata a trei ani. La final, este programată o şcoală 

de vară - "Antreprenoriatul - o opţiune de carieră". "În cel de-al treilea an va fi 

organizată o tabără de vară, care va fi găzduită de partenerii noştri din 

străinătate. De asemenea, va avea loc şi un concurs naţional de planuri de 

afaceri. Cele mai bune vor fi, bineînţeles, premiate, premiul mare fiind de 1.000 

de euro, sumă necesară pentru demararea unei noi afaceri", a mai precizat 

coordonatorul local. Partea ştiinţifică a proiectului se va finaliza printr-o 

conferinţă  şi un ghid care va trata tematica "Cum să îţi înfiinţezi o întreprindere 

europeană". 

 


