
 

  

Comunicat de presă 

Data: 19 iulie 2010 
 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în 
parteneriat cu: Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi; Universitatea de Vest din 
Timişoara; Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad; Universitatea de Nord Baia Mare; Universitatea “Eftimie Murgu” 
Reşiţa; Fundaţia “Academia Comercială Satu Mare”; Societatea Ştiinţifică de Management din România, în cadrul 
proiectului: Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru 
femei, proiect finanţat din Fondul Social European - “Investeşte în oameni!”, Contract  nr. POSDRU/9/3.1/S/5, 
Perioada de implementare: 05.01.2009 - 05.01.2011, Valoare: 12.500.104 lei, anunţă: 

 
Organizarea  

Concursului „Planul meu de afaceri!” şi  
Gala antreprenoriatului feminin AntrES, faza a II-a,  
ȋn 4 de Centre locale AntrES din judeţul Satu Mare 

 
Ȋn perioada 1 -31 iulie 2010, are loc organizarea Concursului „Planul meu de afaceri!”, faza a II-a, la nivel local, ȋn Centrele 
locale AntrES. La acest concurs participă peste 96 de Planuri de afaceri ȋntocmite de grupurile ţintă I – femei manager şi II – 
femei care doresc să-şi iniţieze propria afacere, care au fost instruite gratuit ȋn cadrul Şcolii antreprenoriale AntrES, ȋn perioada 5 

ianuarie – 30 iunie 2010. 
 
Anunţarea ierarhiei Planurilor de afaceri, evaluate ȋn cadrul Concursului „Planul meu de afaceri!” ȋn Centrele locale AntrES şi 
ȋnmânarea Certificatelor de absolvire a Şcolii antreprenoriale pentru femei, se va realiza ȋn cadrul evenimentului „Gala 
antreprenoriatului feminin AntrES”, eveniment ce se va desfăşura la sediul Primăriilor din Centrele locale AntrES, astfel: 

- Negrești - Oaș: 4 august 2010,  
- Ardud: 4 august 2010,  
- Carei: 5 august 2010,  
- Tășnad: 5 august 2010. 

 
Ȋn perioada 9 – 15 august  2010, se va organiza Concursul „Planul meu de afaceri!” la nivel teritorial, la nivelul Universităţi 
partenere. La acest concurs vor participa cele mai bune Planuri de afaceri selectate din cele 96 evaluate la nivel de centre locale.  
 

Premierea celor mai bune Planuri de afaceri la nivel teritorial, va avea loc ȋn cadrul evenimentului „Gala antreprenoriatului 
feminin AntrES”, eveniment ce se va organiza la Academia Comercială din Satu Mare: 27 august 2010. 
 
La acest eveniment se vor ȋnmâna premii în bani în valoare de 1000 lei fiecare, câte un premiu pentru fiecare Centru local 
AntrES.    

 
Manager de proiect: prof. univ. dr. Anca Dodescu 
Pentru informaţii suplimentare: www.antres.ro 
 
Coordonator teritorial: lect.univ.dr. Flavia Nistor (Chiorean), e-mail: flavia_chiorean@yahoo.com  

Coordonator local Negreşti Oaş: conf. univ. dr. Andreica Romulus, e-mail: academiacomercială@yahoo.com  
Coordonator local Ardud: lect. univ.drd. Andreica Angela, e-mail: academiacomerciala@yahoo.com 
Coordonator local Carei: lect. univ. drd. Bologa Alexandru, e-mail: Al_Bolga@yahoo.com  
Coordonator local Tăşnad: lect.univ.drd. Andreica Cristina, e-mail: academiacomercială@yahoo.com 
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