
 

  

Comunicat de presă 

Data: 5 ianuarie 2011
 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în 
parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara; Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad; Universitatea de Nord Baia 
Mare; Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa; Fundaţia “Academia Comercială Satu Mare”; Societatea Ştiinţifică de 
Management din România, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi, în cadrul proiectului: 
Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei, 
proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007 -2013 - “Investeşte în oameni!”, Contract  nr. POSDRU/9/3.1/S/5, Perioada de implementare: 05.01.2009 - 
05.01.2011, Valoare: 12.500.104 lei, manager de proiect – prof. univ.dr. Anca Dodescu, anunţă: 

 
Finalizarea implementării proiectului 

Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei - 
AntrES 

 
Proiectul Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru 
femei - AntrES, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 - “Investeşte în oameni!”, Contract nr. POSDRU/9/3.1/S/5, a fost implementat în 
perioada 05.01.2009 - 05.01.2011 în judeţele de pe graniţa de Nord – Vest a României: Maramureş, Satu Mare, Bihor, 
Arad, Timiş, prin implicarea directă a Universităţilor partenere: Universitatea de Vest din Timişoara; Universitatea 
“Aurel Vlaicu” din Arad; Universitatea de Nord Baia Mare; Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa; Fundaţia “Academia 
Comercială Satu Mare”. 
 
Dintre rezultatele finale ale proiectului, amintim: 1800 de femei instruite în cadrul Şcolii Antreprenoriale în cadrul celor 6 
Centre teritoriale, 24 Centre locale şi 72 Centre rurale din cele 6 judeţe de implementare a proiectului; 1800 de planuri de afaceri 
de afaceri realizate; 724 planuri de afaceri evidenţiate şi promovate în cadrul proiectului prin intermediul site-lui www.antres.ro; 
115 planuri de afaceri care au stat la baza iniţierii de afaceri premiate în bani în cadrul - Galelor antreprenoriatului feminin; 72 de 
formatori de competenţe profesionale în domeniul antreprenoriatului instruiţi în cadrul proiectului; 72 de locuri de muncă nou 
create, un curs de formare de formatori (100 ore) certificat la nivel naţional, un volum final - Antreprenoriatului feminin în vestul 
României: încadrări teoretice şi provocări concrete, Coordonatori: Anca Dodescu, Alina Bădulescu, Adriana Giurgiu, Ioana Pop 
Cohuţ, ISBN:  ISBN 978-973-709-520-6, Ed. Economică, Bucureşti, precum şi diagnozele economice ale celor 6 judeţe din aria de 
implementare, numeroase suporturi de curs elaborate, publicate şi tipărite în cadrul proiectului: Iniţierea afacerii. Suport de curs şi 
aplicaţii Şcoala antreprenorială pentru femei; Dezvoltarea afacerii.  Suport de curs şi aplicaţii Şcoala antreprenorială pentru femei; 
Formare formatori de competenţe profesionale – teorie; Exerciţii și aplicaţii practice pentru formarea de formatori. 
 
Manager de proiect:  
prof. univ. dr. Anca Dodescu 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştinţe Economice 
 
Informaţii suplimentare www.antres.ro  
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