
                                                                                                                            

                                                           
                                                                                                            
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                              

 
 

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 
Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona 
urbană 
Titlul proiectului: Antreprenoriat urban inovativ 
Contract POCU/82/3/7/106014 

INVITATIE 
 

La Conferinta de închidere  
a proiectului Antreprenoriat urban inovativ  - Cod SMIS 2014+: 128721 

 
Stimați Invitați, 

Avem plăcerea să vă invităm la Conferința de închidere a proiectului “Antreprenoriat Urban 
Inovativ”- POCU/82/3/7/106014, finantat in cadrul programului de finantare Romania - Start Up Plus, 
prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. 

 
Conferința de închidere a proiectului va avea loc în data de 28.12.2020, ora 10:00, la Sala de 

Conferințe a CENTRULUI DE CALCUL SA din Mun.Târgu Jiu, strada Tudor Vladimirescu nr.17,etaj 3. 
 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru 336 
de persoane din diverse categorii sociale la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia în vederea promovarii 
antreprenoriatului în industriile cu rol economic important, cu influență majoră asupra ocuparii si 
generatoare de competitivitate, inovare, de dezvoltare tehnologica si valoare adaugata prin aplicarea 
unui set complex de masuri de analiza, informare, formare si asistenþa antreprenoriala personalizata 
si prin sustinerea a 70 de noi companii. 
Prin sustinerea unui program de formare antreprenoriala pentru 336 de persoane si promovarea celor 
mai bune 70 de planuri de afaceri, sustinerea lor financiara si promovarea acestora ca exemple de 
buna practica, proiectul va avea un efect pozitiv asupra economiei locale si regionale, asigurând 
cresterea nivelului de ocupare, autosustinerea financiara a antreprenorilor, cel putin 140 de noi locuri 
de munca si un nou suflu de dezvoltare microeconomica.  
 

Proiectul s-a desfasurat in perioada 05.01.2018 – 04.01.2021 si a fost implementat de Asociatia 
Euro <26, in calitate de beneficiar, in partenariat cu Asociatia Liga de Utilitate Publica(P1) si Centrul de 
Calcul SA(P2) 

  
Prezenta dumneavoastra va contribui in mod sigur la succesul acestui eveniment! 
 

            Va rugam confirmati participarea pana in 24 decembrie crt, cel mai tarziu ! 
 
Date de contact: 

• CENTRUL DE CALCUL SA, Partener2,  persoana de contact: Bebe-Viorel IONICĂ, 
Administrator schema de ajutor de minimis, e-mail: viorel.ionica.ss@gmail.com 
 
 

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020 
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