
 
 
 
 

COMUNICAT DE PRESA 

 

„ Zilele Femeii Intreprinzator ” 

 

„Programul National Multianual pe perioada 2005-2008 pentru Dezvoltarea Culturii Antreprenoriale in 

randul Femeilor Manager din sectorul IMM” 

 

Buzau, 16 august 2007, Hotel Pietroasa, Piata Daciei, nr.1. 

     Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Galati a desfăşurat la Buzau, în data de 16 
august 2007, prima etapă a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea 
culturii manageriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM.   

    Campania de informare „Zilele femeilor întreprinzător” a avut loc la Buzau, in Sala de Conferinte a 
Hotelului Pietroasa şi s-a adresat unui numar de 55 de participanti, reprezentanti ale mediului de afaceri din 
judetele Buzau, Braila, Galati si Vrancea, femei de afaceri manager si antreprenor, doamne care doresc sa 
initieze o afacere precum si persoane in cautarea unui loc de munca. 

   In cadrul evenimentului au susţinut prelegeri reprezentanţi ai: Agentiei de Dezvoltare Regionala (ADR) S-E, 
Oficiului Teritorial pentru IMM si Cooperatie Galati, Asociatiei Patronatului pentru IMM Buzau,  Camerei de 
Comert, Industrie si Agricultura Buzau, AJOFM Buzau, Banca Comerciala CARPATICA Buzau si Fondul 
National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri Vrancea.  

  De asemenea participantele au avut deosebita onoare de a o avea printre ele, ca invitat special pe Doamna 
Marcela GHIULBENGHIAN in calitate de Presedinte a „ Asociatiei Femeilor pentru Activitati Pozitive, 
Toleranta si Educatie a Femeilor de Afaceri din Romania”. 

   Seminarul de la Buzau si-a propus ca obiective: dezvoltarea spiritului antreprenorial, impartasirea 

experientelor de afaceri  pozitive si mai putin pozitive, informare la zi privind oportunitatile de dezvoltare a 
afacerilor, prezentarea  posibilitatilor de finantare nationale si europene pentru intreprinderile mici si mijlocii si 
nu in ultimul rand promovarea schimburilor de experienta si stabilirea unor legaturi parteneriale solide. 

 
    Pentru a atinge aceste obiective, agenda de lucru a seminarului a fost stabilita astfel incat sa fie 

prezentate teme de interes maxim , precum:  

• prezentarea surselor de finanţare nationale si europene pentru sectorul IMM şi a modalităţilor de 
accesare a acestora; 

• prezentarea structurilor asociative ale femeilor întreprinzător din România,. 

• prezentarea programului naţional pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor 
manager din sectorul IMM; 

• prezentarea proiectelor europene de sustinere a antreprenoriatului feminin si modalitatea de 
implicare in cadrul acestor initiative.(WESS, FEMSTART, WEMENTOR etc.); 

• prezentarea afacerilor de succes conduse de femei; 

• miniexpozitie organizata. 

   Echipa OTIMMC Galati impreuna cu CTICI Buzau doreste sa multumeasca pe aceasta cale tuturor celor 
care s-au implicat în derularea optimă a evenimentului, respectiv următoarelor instituţii şi organizaţii: Institutia 
Prefectului Buzau, Asociatia Patronatului pentru IMM Buzau,  Camera de Comerţ  Industrie si 
Agricultura Buzau, ADR S-E, Banca Comerciala CARPATICA Buzau, FNGCIMM Vrancea, AJOFM Buzau 
si nu in ultimul rand Doamnei Marcela GHIULBENGHIAN, presedinte Asociatia FAPTE-AFAR.  
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