
 

Proiect: Start la Antreprenoriat în Nord-Est (S.A.N-E); ID: POCU/82/3/7/105269 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

   1 

COMUNICAT DE PRESĂ 

18.04.2018 

Oportunitățile de afaceri ale proiectului S.A.N-E, 

detaliate într-o conferință  

Bani, cursuri gratuite de competențe antreprenoriale, premii motivaționale, consiliere și 

monitorizare pentru întreprinderile nou-înființate – acestea sunt, pe scurt, principalele facilități 

pe care le oferă proiectul ”Start la Antreprenoriat în Nord-Est (S.A.N-E)”.  

Quanta Resurse Umane S.R.L., în calitate de beneficiar, și partenerul său Infoprob S.R.L. 

organizează o conferință de presă în cadrul căreia vor fi prezentate informații de interes pentru 

cei ce doresc să se înscrie în proiect, precum și pentru membrii comunităților din regiunea de 

nord-est.  

Conferința se adresează în mod special persoanelor care doresc să-și dezvolte o afacere proprie, 

dar nu dispun de banii necesari investiției, de cunoștințele și experiența antreprenorială care să 

le asigure succesul dorit. Pentru toți aceștia, proiectul S.A.N-E poate fi alternativa ideală.  

Vor fi abordate, astfel, subiecte precum: 

 Oportunități de participare la proiect și beneficii pentru participanți 

 Criterii de eligibilitate a participanților și modalități de înscriere 

 Informații generale despre proiect 

 Beneficiile proiectului pentru comunitate 

 
La conferință vor participa autorități publice, cadre universitare și antreprenori de succes din 
zona Moldovei, care vor prezenta o analiză a antreprenoriatului din nord-est, potențialul său de 
dezvoltare și urmările pe care le implică sau vor vorbi despre propriile afaceri de succes, un 
model de urmat de către aspiranții la o carieră antreprenorială și un motiv în plus să creadă că un 
vis poate deveni realitate atunci când știi să exploatezi o oportunitate. 
  
Conferința va avea loc vineri, 20 aprilie 2018, începând cu ora 10.00, la sala New York a Hotelului 

Dumbrava, str. Dumbrava roșie nr. 2 din Bacău.   

Detalii despre proiectul S.A.N-E găsiți pe www.antreprenorinmoldova.ro sau pe contul de 

facebook ”START la Antreprenoriat in N-E”.  

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 

invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.   

Persoana de contact 

Octavian Costea, manager proiect 

Tel. 0727 623 119, e-mail: proiect@quanta.com. 
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