
 
 

 
 
 
 
 

CONFERINŢA ANTREPRENOREŞTI 
14 IUNIE 2016 

HOTEL RAMADA – PITEŞTI 
 

PROGRAM  
 

10:00– 10:30 - Înregistrarea participanţilor  
 
PARTEA I 
Moderator: Dinu CRISTE, AGRO TV 
 
10:35 – 10:45 - Cuvânt de deschidere 
Speaker:  
Mihai MARCU, preşedintele Consiliului de Administraţie MedLife şi preşedintele 
Consiliului Director al Romanian Business Leaders 
 
10:45 – 11:10 - Contextul care a generat proiectul “ANTREPRENOREŞTI”. 
Speaker:  
Felix DANILIUC, director general Raiffeisen Leasing şi membru în Consiliul Director al 
Romanian Business Leaders 
 
11:10 – 11:35 - Spiritul antreprenorial 
Lideri din business născuţi la ţară povestesc despre experienţa lor de antreprenori.  
 
Speakeri:  
Felix TĂTARU, preşedinte GMP Group  
Marius TUDOSIEI, fondator Băcănia Veche (de confirmat) 
 
11:35 – 13:00 - Exemple de succes din mediul rural 
 
Speakeri:  
Oana PÎRVAN, atelierul Acul şi Aţa de costume populare romanesti, construit prin fonduri 
europene (comuna Ponoarele, Mehedinţi) 
Tudor PANAIT, Cultura de lavandă (Bihor) 
Valentin VRABIE, primar Medgidia 
Claudia PILAT, Pensiunea Insula Christiana (comuna Cristian, Sibiu), consultant FNTM pe 
fonduri europene PNDR  
Ioan BRIȚĂ, atelierul de ceramică Lutelier (comuna Dumbrava, Timiş), modernizat prin 
fonduri europene  
Nicu BUMB, Telemeaua de Ibăneşti (satul Ibăneşti, Mureş) 



 
 

 
 
 
 
13:00 – 14:00 - Pauză de prânz 
 
 

PARTEA II 
 
14:10 – 14:45 – Resursele, asocierea şi accesul la finanţare 
 
Speakeri:  
Alexandru POTOR, preşedintele Federaţiei Naţionale a Grupurilor de Acţiune Locală 
Răzvan POPA, vicepreşedinte Fundaţia ADEPT  
 
14:45 – 16:00 – Hai la sfat! 
Sesiune interactivă facilitată de echipa de proiect Antreprenoreşti, în care participanţii 
discută liber şi explorează împreună următoarele întrebări: 

 Cum arată satul tău ideal: ce oportunităţi ar fi, cum sunt oamenii, ce s-ar întâmpla? 
 Ce vă împiedică, acum, la voi în sat, ca acest lucru să se întâmple? 
 Ce găsiţi, acum, în comunitate şi v-ar ajuta să faceţi satul ideal? 

16:00 – 16:30 – Completarea formularelor şi extragerea premiilor la tombolă 
Participanţii completează formularele de adeziune cu asistarea echipei de proiect 
Antreprenoreşti şi se înscriu la tombola. Premiile oferite sunt: 5 pungi stand-up, 3 bidoane 
din inox cu capac (10 litri), 3 bidoane din inox cu capac (20 litri), 1 maşină de găurit cu 
acumulator, 1 dopuitor cu 100 de dopuri, 1 sistem de plasă pentru animale de 50 metri 
lungime, 90 cm înălţime, 1 aparat de vidat cu pungi gofrate, 1 aparat de lipit pungi cu un set 
de pungi.  
 
 
 
 


