
 

 

 

INVITAȚIE de participare la 
 

Seminarul de promovare a antreprenoriatului  
în cadrul Proiectului „AS NV - Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest” 

Marți, 20 Martie, ora 14:00 - Oradea, Sala de Conferințe a CCI Bihor 
 

 

Fundația CDIMM Maramureș, în calitate de partener în Proiectul ”AS NV - Antreprenoriat 

Sustenabil în regiunea de Nord Vest”, vă invită să luați parte la Seminarul de promovare a 

antreprenoriatului care va avea loc Marți, 20 Martie, în Oradea, Str. Mihai Eminescu nr. 25A, la 

Sala de Conferințe a Camerei de Comerț și Industrie Bihor, începând cu ora 14:00. 

Proiectul ”AS NV - Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest”, Cod proiect 

POCU/82/3/7/106237, este implementat de Municipiul Baia Mare în calitate de BENEFICIAR, în 

parteneriat cu SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL (Baia Mare), Fundația 

Centrul de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii Maramureș (Baia Mare) și SC Intratest 

SA (București), în cadrul programului România Start Up Plus.  

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European, prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectiv 

specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea antreprenoriatului sustenabil și 

crearea de locuri de muncă durabile prin întreprinderi cu profil nonagricol, în zona urbană din regiunea 

de Nord Vest a României.  

În cadrul proiectului se vor desfășura acțiuni de promovare a antreprenoriatului în zone 

urbane din regiunea de Nord Vest, precum și programe de formare antreprenorială pentru minimum 

360 persoane care intenționează să demareze o afacere nonagricolă în mediul urban, în această regiune. 

De asemenea, se va organiza un concurs de planuri de afaceri, în urma căruia se vor acorda maximum 

66 subvenții a câte 40.000 Euro pentru înființarea de afaceri în zona urbană din regiunea de Nord Vest, 

precum și pentru crearea a minimum 132 noi locuri de muncă în cele 66 firme din cadrul proiectului. 

Detalii despre proiectul AS NV, activitățile Fundației CDIMM Maramureș și condițiile de 
înscriere în proiect sunt disponibile pe website-ul: http://www.cdimm.org/antreprenoriat.html  

Vă rugăm să confirmați participarea la eveniment prin e-mail sau telefonic, până pe  

19 Martie 2018. Email: startup.afaceri@gmail.com; Tel/fax: 0262-224.870, 222.409. 

Vă așteptăm!                                                                                                           
Pascu Vlad  

Coordonator de proiect, Fundația CDIMM Maramureș 
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