
                      

 
 

 

                           
      
             

 
 

Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT 
Str Mihai Eminescu, nr. 35, Slatina, Olt; Tel/ fax: 0249/ 410 994 

FOLLOW-UP 

CONFERINTA DE LANSARE A PROIECTULUI 

« INNOVATIVE ONLINE PROJECTS CONCEPT- PROCONCEPT (CONCEPT INOVATOR 
PENTRU PROIECTE ONLINE) » 

In data de 10.09.2010, Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor 
EUROPROJECT în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Vratsa şi Camera de 
Comerţ şi Industrie Ruse au  lansat in Slatina proiectul  « CONCEPT INOVATOR PENTRU 
PROIECTE ONLINE » 

Evenimentul a fost organizat la sediul Centrului de Consultanţă şi Management al 
Proiectelor EUROPROJECT, Str. Mihai Eminescu, nr. 35, Slatina, judeţul Olt, în incinta 
CENTRULUI DE AFACERI SLATINA. si au luat parte atat reprezentanti ai partenerilor din cadrul 
proiectului, cat si reprezentanti ai organizatiilor si mass-mediei locale. 

Proiectul PRO CONCEPT raspunde obiectivului programului, respectiv “Imbunatatirea 
disponibilitatii si a diseminarii informatiilor despre oportunitatile comune din regiunea de 
granita” 

Proiectul îşi propune realizarea PLATFORMEI PRO CONCEPT care va contribui la 
asistarea persoanelor, institutiilor si organizatiilor in procesul acestora de dezvoltare si 
implementare a proiectelor. Acest lucru va facilita un numar mai mare de persoane, institutii si 
organizatii care sa aiba acces la informatii, va promova imaginea si va contribui la dezvoltarea 
economica, sociala si culturala durabila a regiunii transfrontaliere. 

Grupul ţintă este compus din 20 de autoritati locale si centrale din regiunea transfrontaliera, 
10 Camere de Comert si Industrie judetene din regiunea transfrontaliera romano-bulgara si 270 
de asociatii de IMM-uri, universitati, institute de cercetare, organizatii guvernamentale si non-
guvernamentale din regiunea transfrontaliera. 

In deschiderea conferintei de lansare a proiectului, a luat cuvantul Dl. Florin Jianu care a 
prezentat contextul si premisele  dezvoltarii   economice si sociale in regiunea transfrontaliera. Dl 
Jianu a diseminat rezultatele cercetarii cuprinse in Carta Alba a IMM-urilor, editia 2010 coreland 
statistica cuprinsa in Carta Alba cu situatia actuala economica si sociala. S-a insistat asupra 
mediului de afaceri din regiune si asupra punctelor forte de care dispune zona trasfrontaliera. S-a 
subliniat importanta implementarii acestui proiect in cele doua regiuni de dezvoltare, prin 
prezentarea situatiei actuale a IMM-urilor, comparativ cu acceasi perioada a anului trecut. Dl 
Jianu a concluzionat faptul ca se doreste ca proiectul sa devina un model de bună practica la 
nivel national si chiar european  un model de  responsabilitate socială.  

In continuarea conferintei, a luat cuvantul managerul de proiect d.na Guta Victoria care a 
prezentat obiectivele si activitatile proiectului PRO CONCEPT, evidentiind platforma IT inovatoare 
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Proconcept precum si baza de date care va fi realizata in cadrul proiectului si care va include date 
despre institutiile si organizatiile din regiunea transfrontaliera. 

Dl Milen Dobrev, director executiv al CCI RUSE a prezentat tema „ANTREPRENORIAT-
LEGI BULGARE” iar dna Maya Milova, asistent local proiect al partenerului CCI Vratsa a 
prezentat importanta cooperararii transfrontaliere la nivel economic, stiintific si uman in 
regiune. Prezentarile reprezentantilor partenerilor bulgari din cadrul proiectului – CCI RUSE si 
CCI VRATSA au pus accent pe  facilitarea accesului la informatii actualizate despre domeniul 
economic si despre tendinta dezvoltarii economice a cooperarii romano-bulgare pe baza datelor 
stiintifice, imbunatatirea accesului la investitii straine pentru IMM-urile din ambele tari,  
promovarea intereselor comune ale IMM-urilor in ceea ce priveste dezvoltarea, accesul la noi 
piete, produse, strategii de dezvoltare si nu in ultimul rand  perceperea mai buna a pietei muncii si 
a celei economice europene si regionale.   

In incheierea conferintei de lansare, Dl Florin Jianu a dat cuvantul reprezentantilor  presei 
locale, cat si a reprezentantilor IMM-urilor si  ONG-urilor prezente in sala care au manifestat un 
mare interes fata de activitatile proiectului si si-au exprimat dorinta de a participa la evenimentele 
si actiunile care se vor desfasura in cadrul proiectului. 
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