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COMUNICAT DE PRESĂ
Fundaţia "Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare” (CEED România) împreună cu SC MBM
Software & Partners SRL anunţă lansarea proiectului naţional „Întreprinzător în Mileniul trei” cofinanţat
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, axa prioritara 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, domeniul major de
interventie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”.
Proiectul va fi dus la îndeplinire într-o perioadă de 30 de luni cuprinsă între luna iulie 2010 şi luna decembrie
2012, având ca obiectiv general dezvoltarea spiritului antreprenorial, a competenţelor manageriale şi a
abilităţilor în domeniul tehnologiei informaţiei pentru întreprinzătorii din România, ca factor de stimulare a
înfiinţării şi dezvoltării de societăţi comerciale şi de generare de noi locuri de muncă.
Prin implementarea proiectului vor fi atinse obiective specifice importante:
- dezvoltarea culturii antreprenoriale în Romania prin promovarea unei atitudini pozitive faţă de
antreprenoriat şi prin diseminarea de informaţii practice privind oportunităţile de utilizare a TIC în afaceri;
- îmbunătăţirea competenţelor antreprenoriale şi manageriale de conducere eficientă a afacerilor, prin
introducerea de instrumente moderne TIC capabile să sprijine iniţierea de activităţi independente şi
dezvoltarea afacerilor existente, determinând creşterea numărului de locuri de muncă;
- sprijinirea noilor societăţi comerciale, creşterea calităţii şi productivităţii muncii acestora prin furnizarea
gratuită de instrumente adecvate de management al afacerii, prin intermediul unui produs software care
înglobează conceptual şi tehnologic modele TIC de ultimă oră, demonstratorul “IMM virtual”;
- sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi prin formare profesională în domeniul antreprenoriatului,
managementului afacerii, managementului proiectelor şi al introducerii noilor tehnologii.
În concordanţă cu aceste obiective, până la sfârşitul proiectului, 1000 de beneficiari îşi vor creşte
capacitatea de a lansa sau de a conduce mai eficient o afacere ca urmare a serviciilor de informare şi
consiliere şi a serviciilor TIC primite prin intermediul proiectului. Vor fi organizate în toate cele 8 regiuni de
dezvoltare ale României programe de formare privind utilizarea TIC în afaceri pentru 400 de întreprinzători şi
programe de formare privind iniţierea şi managementul afacerii pentru un număr de 200 de întreprinzători la
care se adaugă formarea a 40 de absolvenţi cu certificate CNFPA în managementul afacerii şi
managementul de proiect. Efectele pe termen mediu şi lung ale formării vor fi potenţate prin utilizarea
platformelor electronice „IMM virtual” şi “Birou virtual pentru formare şi asistenţă antreprenorială“. Accesul la
programele de formare şi la serviciile TIC este gratuit datorită cofinanţării oferite de Fondul Social European.
Informaţii suplimentare vă pot fi puse la dispoziţie de către Cristina Mănescu, manager de proiect şi director
executiv CEED România, email cristina.manescu@ceed-romania.org, tel-fax 021 313 4292 sau Mirela
Pantazi, expert comunicare şi informare, SC MBM Software / Partners SRL, email:
mirela.pantazi@mbmsoftware.com.
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