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MAGYAR DENISA 

 

 

Carte de vizită: 
Sunt absolventă al Facultății de Stiințe Economice – Universitatea din Oradea, având studii în 
domeniul Afacerilor internaționale. Am lucrat întotdeauna în domeniul coafurii , 
hairstylingului și al colorimetriei, mi exact încă de la vârsta de 19 ani. Pasiunea mea a fost 
întotdeauna de a crea artă, de a conversa cu oamenii, de a face oamenii mai frumoși , îngrijți 
și să își iubească propriul aspect! Sunt fericită și împlinită că la vârsta de 25 sunt un 
antrepronor care își trăiește visul la maxim. Prin dorință și ambiție am reușit orice mi-am 
propus!!! 
În anul 2019 a înființat firma SC STUDIO EDUCATION SRL, utilizând finanțarea obținută prin 
proiectul POCU 106532 Learn2do4entrepreneurship.  
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DENUMIREA FIRMEI: SC STUDIO EDUCATION SRL / SALON CRUSH ORADEA 

Anul înființării: 2019 
Obiect de activitate: 9602- Coafură și alte activități de înfrumusețare 
Produse/servicii oferite:  

- Coafură    
- Barbaering 
- Tehnici de colorimetrie 
- Make-up  
- Cosmetică și proceduri faciale 
- Proceduri corporale  
- Manichiură/pedichiură  

Sediul: 
Studioul CRUSH este pe Mihai Eminescu nr 58  
CRUSH este centrul înfrumusețării tale totale!  
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LUPU (BORZ) TANIA EVELINA 

 

 

 

Carte de vizită: 

Sunt absolventă a Facultatii de Medicina și Farmacie – Universitatea din Oradea, studii în 
specializarea „Tehnică dentară”. Pasionată fiind dintotdeauna de arta îmbinată cu formele 
geometrice, am urmat aceste studii pentru a îmbina frumosul cu utilul. Am reușit să 
dobândesc cunoștintele neceare pe parcursul anilor de studenție, urmand atât cursurile din 
cadrul facultății, cât și practica în numeroase laboratoare de tehnică dentară. 

În anul 2019 am înființat firma SC RIDEO DENT SRL, utilizând finanțarea obținută prin 
proiectul POCU 106532 Learn2do4entrepreneurship.  
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DENUMIREA FIRMEI: SC RIDEO DENT SRL 

Anul înființării: 2019 
Obiect de activitate: Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și 
stomatologice 
Produse/servicii oferite:  

- Lucrări protetice fixe (coronițe metalo-ceramice, coronițe zirconiu, implant, fațete, 
inlay, onlay) 

- Lucrări protetice mobile (proteze acrilice, proteze elastice, proteze scheletate) 
- Gutiere (albire, contenție, bruxism) 

Sediul: 
Oradea, str. Aleea Emanuil Gojdu nr 5. 
 
Rideo Dent este un laborator de tehnică dentară format dintr-o echipă tânără de tehicieni, 
dornici de a crea noi legături cu posibili colaboratori. Ne deosebim prin calitatea pe care o 
oferim clienților. 
 

 



   

Proiect POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană 

/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, Titlu proiect: 

Learn2Do4Entrepreneurship, cod SMIS proiect: 106532 

 

 

 



   

Proiect POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană 

/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, Titlu proiect: 

Learn2Do4Entrepreneurship, cod SMIS proiect: 106532 

 

 

 

 

  



   

Proiect POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană 

/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, Titlu proiect: 

Learn2Do4Entrepreneurship, cod SMIS proiect: 106532 

 

 

ALINA SĂLĂJAN 

Absolventă a Facultății de Studii Europene, cu studii în domeniul Relații Internaționale și Studii 

Europene, Alina a lucrat în domeniul vânzărilor de produse și servicii. Pasiunile sale sunt 

dezvoltarea personală și călătoriile. În anul 2019 a înființat firma SC ALYDAN CAR WASH SRL, 

utilizând finanțarea obținută prin proiectul POCU 106532 Learn2do4entrepreneurship. 

 

DENUMIREA FIRMEI: SC ALYDAN CAR WASH SRL 
"Întotdeauna lucrul bine făcut este cel făcut de mâna ta!" 

   

Obiect de activitate: COD CAEN -4520- Întreținerea și repararea autovehiculelor  
Servicii oferite:  

- Spălarea exterioară a  autovehiculelor în regim self service; 
- Aspirarea și curățarea interioară a autovehiculelor în regim self service; 
- Spălarea exterioară și curățarea interioara a autovehiculelor de catre angajatii firmei. 

Sediul firmei este în Dej, jud Cluj, iar punctul de lucru este situat pe strada Bistriței nr. 42 B. 
Spălătoria Alydan Car Wash Self Service are două piste destinate mașinilor de mici dimensiuni 
și o pistă destinată tirurilor, camioanelor și altor autovehicule de mari dimensiuni, precum și 
un aspirator Self Service. În prezent este unica spălătorie în regim self service cu pistă pentru 
tir și program non stop din zona Dej și împrejurimi.  
Spălătoria Alydan Car Wash deține pagina Facebook și poate fi vizualizată la adresa 
https://www.facebook.com/Alydan-Car-Tir-Wash-Self-Service-224590638783101/ 
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POP LILIANA CAROLA 

 

 

 

Carte de vizită: 
Născută în anul 1978 în Satu Mare, Liliana este absolventă a Facultății de Științe Economice, 
specializarea Finanțe și Bănci. Înzestrată cu spirit întreprinzător, capacitate de organizare, 
abilități avansate de comunicare și negociere, rezistență la stres, ea a lucrat încă de la absolvire 
în domeniul comerțului, având ca responsabilități încheierea contractelor de furnizare a 
mărfii, evidența stocurilor, contabilitate primară, recepție marfă etc.  
Liliana a reușit să își îmbine pasiunile sale, comerțul și pescuitul, dar și să își valorifice abilitățile 
antreprenoriale în anul 2019, prin înființarea propriei sale afaceri, firma SC SELIVIK DR FISH 
SRL, utilizând finanțarea obținută prin proiectul POCU 106532 Learn2do4entrepreneurship. 
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DENUMIREA FIRMEI: SC SELIVIK DR FISH SRL  

Anul înființării: 2019 
Obiect de activitate: magazin online și fizic de desfacere cu amănuntul a produselor destinate 
pescuitului sportiv 
Produse  oferite:  

- Mulinete  
- Lansete  
- Gamă largă de nade și momeli 
- Fire textile și monofil 
- Carlige 
- Camping și bagajerie 
- Minciocuri și juvelnice 

Sediul: Satu Mare, strada Marsilia nr 44, ap 5. 
 
Calitate imbatabilă la prețuri corecte! 
Dragi pescari, investiți, nu cheltuiți! 
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