
 

    

 

 

 

Seminarul  - Autoritățile publice locale și implicarea lor în sprijinirea 

antreprenoriatului și a tinerilor întreprinzători 

 

Departamentul de Management-Economie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi 

Administrative, Universitatea Petru Maior din Tîrgu-Mureş, a organizat Miercuri, 30 martie 2016, 

de la ora 9.45, la Camera de Comerț și Industrie Mureș, în cadrul proiectului internațional Spread 

The ART of Going UP, Seminarul cu tema: Autoritățile publice locale și implicarea lor în 

sprijinirea antreprenoriatului și a tinerilor intreprinzători. 

 

La seminar au participat: Călin Enăchescu, rectorul Universității Petru Maior, Szabó Zsuzsanna, 

Decanul Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative, Liviu Ciucan-Rusu- președinte 

Asociația Absolvenților UPM, Angela On – Lector UPM și trainer în proiect, Daniela Ștefănescu – 

Conferențiar UPM și trainer în proiect, Lia Codrina Conțiu Lector UPM și trainer în proiect, 

Codruța Togan – Manager public - Consiliul Județean Mureș, Gabriela Vaida – Consilier superior, 



 

Direcția Economică, Consiliul Județean Mureș, Nagy István – Directorul Parcului Industrial Mureș 

SA, Török Csaba – Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, Iuliu 

Praja – Directorul Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, 

Silviu Cîrciu – manager Arcadia Travel, Simona Mărginean – manager MPR Consult, Virginia 

Bordaș - manager Atelierul de traduceri, Judea Maria – manager Mirabilis Srl, Șerban Carmen-Ines 

– PFA Șerban. 

 

În cadrul conferinței a fost prezentat proiectul “Spread The ART of going Up - STARTUP”, 

finanțat și implementat prin programul Erasmus plus, rezultatele vizitei de lucru a echipei UPM în 

Barcelona, ca exemplu de bune practici, iar studenții participanți la evenimentul “Spread The ART 

of going Up – STARTUP WEEKEND” și-au exprimat opiniile și impresiile față de activitatea la care 

au luat parte, precum și nevoile lor în ceea ce privește înființarea unei afaceri. 

Participanții la seminar au dezbătut posibilitatea de a realiza colaborări între autoritățile publice 

locale, mediul academic și mediul de afaceri în sprijinirea antreprenoriatului și a tinerilor 

întreprinzători. S-au discutat rezultatele proiectului și sustenabilitatea acestuia, precum și 

posibilitatea de implicare a autorităților publice locale în sprijinirea inițiativei locale. Cei prezenți 

și-au exprimat disponibilitatea de a crea proiecte comune și de a dezvolta relații de cooperare, 

urmând ca aceste demersuri să fie puse în aplicare în viitorul apropiat. 

 

Coordonator proiect – Lector dr. Lia Codrina Conțiu 


