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 COMUNICAT DE PRESA 

ROMA, 20 octombrie 2017 

 

Eveniment de lansare a campaniei informative a proiectului  

“O afacere pentru un viitor în ţara ta” 

Sâmbătă 21 octombrie 2017, ora 13:00 

Via di San Barnaba 15/A, Roma 

 

Asociația „Spirit Românesc” O.N.L.U.S. din Roma  demarează oficial campania de informare cu privire la 

proiectul „O afacere pentru un viitor în ţara ta”. Evenimentul de lansare va avea loc sâmbătă, 21 

octombrie, la Roma, la sediul Asociaţiei Responsabilità Sociale Onlus, situat în Via di San Barnaba 15/A, 

începând cu ora 13:00.  

La eveniment sunt invitaţi şi reprezentanţi ai Consulatului României la Roma, jurnalişti şi membri ai 

comunităţii de români din capitala Italiei.  

 

PROGRAM 

Vor lua cuvântul: Dana Mihalache, coordonator al proiectului din partea Asociaţiei “Spirit Românesc”, 

Anca Mihai, expert selecţie GT, alături de reprezentanţi ai Asociaţiei Responsabilità Sociale Onlus, gazda 

evenimentului, şi ai altor Asociaţii prezente.  

Echipa “Spirit Românesc” va prezenta obiectivele şi etapele proiectului, avantajele participării 

românilor din diaspora, condiţiile de eligibilitate în Grupul ţintă, precum şi detalii cu privire la 

desfăşurarea cursulurilor online gratuite şi la participarea în cadrul concursului de proiecte. 

Va fi prezentat de asemenea, blogul proiectului, https://afacereintara.blogspot.it/ care furnizează 

detalii cu privire la proiect, selecţia beneficiarilor, cursurile antreprenoriale şi calendarul 

evenimentelor din cadrul campaniei de informare. 

Va urma o dezbatere deschisă, sub forma unei sesiuni Q&A (Întrebări şi răspunsuri). Cei interesaţi vor 

putea să facă înscrierea preliminară în cadrul proiectului, primind asistenţă din partea experţilor de 

selecţie prezenţi. 

INFORMAŢII DE FOND 

“O afacere pentru un viitor în ţara ta” este un proiect care se adresează românilor din străinătate care 

vor să-şi deschidă o afacere în ţară, parte integrantă a programului „Diaspora Start Up”, finanţată prin  

https://afacereintara.blogspot.it/
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Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Proiectul are ca partenere în Italia Asociaţia Spirit 

Românesc (Roma) şi este implementat de SIAB Development Srl – lider de proiect. 

În prima etapă de 12 luni a proiectului, Asociaţia „Spirit Românesc”, în calitate de Partener, va demara 

o campanie de informare a românilor din diaspora în legătură cu desfăşurarea proiectelor şi va 

selecţiona beneficiarii din cadrul comunităţii de români din Italia.  

Astfel, va fi selecționat un grup țintă (GT), format din cel puțin 200 de persoane , care vor participa la 

cursurile de formare antreprenorială, finalizate prin elaborarea unui plan de afaceri. În urma unei 

evaluări, vor fi selecționate cele mai bune 25 de planuri de afaceri care vor primi o finanțare de 40.000 

de euro.  

Proiectul, a cărui valoare este de 8.715.685,61 lei (7.099.206,86 lei din Fondul Social European și 

1.252.801,21lei din Bugetul național), este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 

2020, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin 

susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, se derulează pe o perioadă de trei ani 

2017-2020. 

Date de contact 

Pentru informaţii generale despre proiect: 

Dana  Ioana  MIHALACHE  - Coordonator activităţi partener  Asociaţia de promovare socială ”Spirit 

Românesc” Onlus, Roma / tel: (+39) 333.78.91.516 / e-mail: info_startup@spiritromanesc.it 

Miruna CAJVANEANU – Expert Comunicare / tel: 388.651.54.30 / e-mail: 

siab_comunicare@spiritromanesc.it 

Pentru înscriere în grupul ţintă: 

Stefania COTOI – tel: 3471637277 e-mail: siab.stefania@gmail.com 

Anca MIHAI - tel: 3493452268 e-mail: ancamihaireporter@gmail.com 

Luminita POPA Tel: 3806554386 e-mail: lumini.popa@gmail.com 
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