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Conferința de informare și conștientizare a oportunităților antreprenoriale
“Afacerea ta: Aici, Acum, cu Noi!”

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (C.C.O.C.) din cadrul Universității
POLITEHNICA din București a organizat Conferința de informare și conștientizare a
oportunităților antreprenoriale „Afacerea TA: Aici, Acum, cu Noi!”. Conferința a avut loc în
data de 13 aprilie 2011 între orele 14.00 şi 17.00 în Sala Senatului, Rectoratul
Universității Politehnica din București.
În cadrul conferinței s-a facilitat accesul participanților la informații actuale și specifice
domeniului antreprenorial, s-au promovat practicile antreprenoriale și nu în ultimul rând, s-a
punctat importanța suportului motivațional în demararea unei afaceri. În cadrul
evenimentului au participat doamna Nicoleta Lițoiu, director de proiect, doamna Marta
Ușurelu, redactor șef al revistei Bizz Magazin și Marius Ghenea, profesor de Antreprenoriat
în programul executive MBA de la Maastricht School of Management, nominalizat în topul
celor mai buni 10 manageri ai anului 2003 în România de către Ziarul Financiar, cu
recunoașteri în revistele Forbes și Capital. Invitații au discutat cu participanții despre
importanța antreprenoriatului în societatea actuală, despre calitățile care ajuta în dezvoltarea
unui antreprenoriat de succes, despre modele de afaceri din noul val economic și despre
noile forme de antreprenoriat care încep să se dezvolte, precum antreprenoriatul social și
intraprenoriatul. Ca o concluzie a discuției, Marius Ghenea a definit antreprenorul ca fiind
‚liderul de business’ și a îndemnat participanții să-și educe acele abilitati care îi pot ajuta să
recunoască oportunitatea și să o transforme într-o afacere de succes.
La finalul conferinței au fost premiați câștigătorii concursului de reprezentări grafice
ale unei idei de afaceri, Ideea si Antreprenorul.
Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului - Dezvoltarea competențelor
antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piața muncii în societatea
informațională, proiect finanțat prin Fondul Social European - POSDRU/92/3.1/S/62353.
Proiectul este coordonat de Universitatea POLITEHNICA din București prin intermediul
C.C.O.C., având ca parteneri Universitatea Petrol Gaze Ploiești, Agenția de Administrare a
Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare și Active Consulting &
Training. Scopul proiectului este de a informa și de a forma în domeniul antreprenorial
angajați și personal de conducere din întreprinderi, precum și persoane care doresc să
inițieze o activitate independenta, urmărind creșterea abilității grupului ținta de a materializa

idei de afaceri, precum și asigurarea unor oportunități sporite pentru participarea activă și
creșterea adaptabilității pe o piață a muncii flexibilă și inclusivă.
Pentru mai multe detalii vă invitam să vizitati site-ul www.antreprenor.upb.ro
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