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INVITAŢIE 
 

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane are deosebita plăcerea de a vă invita 
la atelierul de lucru din cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, 
POCU/82/3/7/105554, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020. 

 
Atelierul de lucru interactiv va avea loc sâmbătă, 23 martie 2019, începând cu ora 

10:00, în Mun. Constanța, Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 39B-41, Hotel IBIS, Sala Traian.  

În cadrul acestei acțiuni, echipa de proiect va susține viitorii antreprenori în procesul lor 
de transformare a calității și obiectivelor de gândire, prin cultivarea unei atitudini proactive, 
promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială, 
egalitate de șanse și dezvoltare umană. 

În contextul actual, antreprenoriatul reprezintă una din forțele majore care poate 
determina schimbări ale mediului socio-economic la nivel regional, provocarea majoră pentru 
un viitor antreprenor (care dorește înființarea unei noi afaceri) fiind aceea de a ține pasul cu 
evoluțiile rapide care au loc în mediul antreprenorial regional. Problemele legate de 
susținerea pe piața economică a firmelor și cele care privesc reglementarea (complexitatea 
fiscalizării, lipsa predictibilității fiscale) sunt cele mai presante aspecte pentru IMM-urile 
românești. Astfel, pe fundalul schimbător și imprevizibil al ecosistemului antreprenorial, se 
urmărește asigurarea facilitării adaptării și integrării viitorilor antreprenori în mediul 
antreprenorial județean/regional, prin servicii inovatoare și personalizate de 
consiliere/consultanță antreprenorială și mentorat. 

Ne dorim ca acest eveniment să fie un forum de prezentare și dezbatere a celor mai bune 
modele privind politicile de sprijin pentru inovarea și promovarea unei economii durabile 
într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială. 

 
Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la atelierul de lucru până joi, 21 

martie 2019, ora 12:00, la următoarele date de contact  office@idru.ro, telefon 0788 498 
223. Persoana de contact Botezatu Florentina-Adelina. 

În speranţa că veţi fi alături de noi la această acţiune, vă asigurăm de înalta noastră 
consideraţie. 

 
Cu stimă, 

Manager proiect 
Cristina MIRCEA 


