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În luna septembrie a anului 2018, proiectul DIST se va încheia, după conferințele naționale finale din 
toate țările partenere. Toate activitățile intelectuale au fost realizate, cum ar fi toate mobilitățile, iar 
toate țările partenere au trăit experiența " cursului pilot", primind multe observații interesante, utile 
pentru a finaliza versiunea a doua a cursurilor electronice, cum era de așteptat. Acum, promovarea 
Sensei de Inițiativă și Antreprenoriat (SIE) a devenit în final ceva ce toată lumea poate atinge, iar pe 
site-ul web (www.distproject.eu) găsim toate "produsele" creeate, inclusiv Ghidul de povetiri  ce a 
cosntituit obiectivul  ultimei perioade a acestui proiect. 
 
Acum, toți cei care au o "dorință anreprenoriala", prin proiectul DIST,  își pot găsi calea de a realiza 
acest vis. Pe canalul "youtube", dedicat proiectului există toate interviurile întreprinzătorilor, tineri, 
inovativi și pozitivi, din toate țările partenere (Italia, Polonia, România și Spania). Interviurile sunt 
foarte interesante și redau mai multe puncte de vedere, cum ar fi VET-urile tematice (Formatori de 
educație profesională) care pot fi folosite de mulți utilizatori, atât întreprinzători, cât și 
întreprinzători aspiranți, profesori și cursanți sau pur și simplu curioși. 
 
 
În luna MAI va avea loc cea de-a 5-a reuniune a proiectului din Florența, găzduită de CDi Manager, în 
sediul său, unde partenerii vor dezbate ultimele acțiuni pentru a încheia cu bine acest proiect care a 
început în 2015. Au fost întreprinse multe acțiuni și au avut loc mai multe întâlniri, prima în Empoli - 
Italia în noiembrie 2015 de către partenerul ASEV, al doilea în Terrassa - Spania în mai 2016 de 
partenerul CECOT, al treilea în Arezzo - Italia în noiembrie 2016 de partenerul Pratika, Lodz - Polonia 
în octombrie 2017 de către partenerul ULO și , ultima fiind, așa cum sa spus,  în Florența - Italia în 
MAI 2018 organizata de către partenerul CDi Manager. 
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Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul www.distproject.eu, de unde este posibil să vă 
conectați la pagina Facebook https://www.facebook.com/DIST-263214117355113/ pagina Linkedin 
sau să trimiteți mesaje prin Twitter. 
 
Pentru mai multe detalii despre Proiect, vă rugăm să contactați liderul proiectului ASEV la adresa: 
g.rigoli@asev.it sau partenerul national AOA AG. 
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