
CENTRUL DE 

CONSILIERE ŞI 

ORIENTARE ÎN 

CARIERĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, 

PROTECŢIEI SOCIALE ȘI 
PERSOANELOR VÂRSTNICE

AMPOSDRU

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, 

 PROTECŢIEI SOCIALE ŞI
PERSOANELOR VÂRSTNICE

Organismul Intermediar Regional
POSDRU Regiunea Sud-Est

Noiembrie 2013
CENTRUL DE ASISTENŢĂ ANTREPRENORIALĂ 
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

Proiect POSDRU/92/3.1/S/62353 
“DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR 
ANTREPRENORIALE – o alternativă 
eficientă de adaptare la piața muncii 
în societatea informațională”

Newsletter nr. 15
Antreprenoriatul – proiecte, iniţiative 
şi realizări

CUPRINS

Punct final al proiectului 
(POSDRU/92/3.1/S/62353) 
“Dezvoltarea competențelor antreprenoriale 
– o  alternativă eficientă de adaptare la piața 
muncii în societatea informațională” – rezultate şi 
valoare adăugată

Conferinţa  „Dezvoltarea competenţelor 
antreprenoriale – proiect şi realizări”

2014 – 2020: Antreprenoriatul încotro?



Punct final al proiectului (POSDRU/92/3.1/S/62353) “Dezvoltarea 
competențelor antreprenoriale – o  alternativă eficientă de adaptare la piața 
muncii în societatea informațională” – rezultate şi valoare adăugată

În luna decembrie 2013 încheiem proiectul (POSDRU/92/3.1/S/62353) “Dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piața muncii în societatea informațională” 
implementat de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti prin intermediul Centrului de Consiliere și Orientare 
în Carieră, în parteneriat cu Universitatea Petrol - Gaze Ploieşti, Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de 
Informatică pentru Educaţie şi Cercetare şi Active Consulting & Training, SRL.

La finalul celor trei ani de implementare a proiectului, ne putem mândri cu următoarele rezultate atinse:

O campanie de informare şi conştientizare a oportunităţilor antreprenoriale pentru grupul ţintă 
realizată prin:

 3 conferinţe organizate, pe teme de antreprenoriat – 294 de participanți
Organizarea concursului de reprezentări grafice, intitulat ”Ideea și antreprenorul” și finalizat 
cu acordarea a 4 premii, conform regulamentului de concurs
Materiale informative și publicitare produse și distribuite
Vizibilitate media prin transmiterea de comunicate de presă și reflectarea activităților 
proiectului în emisiuni TV, Radio, articole în presa scrisă și media on-line

Un studiu privind dezvoltarea competenţelor antreprenoriale „Antreprenoriatul – oportunitate, 
abilitate, inovaţie, viitor”, realizat în urma unei cercetări în teren privind tendințele de dezvoltare și 
oportunitățile antreprenoriale din prisma noilor domenii de ocupare

O conferinţă naţională de promovare a culturii antreprenoriale unde au fost discutate şi 
popularizate rezultatele studiului „Antreprenoriatul – oportunitate, abilitate, inovaţie, viitor” – 135 
participanți

Rețea (network) creată între diferite categorii de instituţii (550 de organizații) cu relevanță directă 
pentru domeniul antreprenorial 

Newsletterul proiectului – 15 numere realizate și distribuite/postate pe site-uri 

8 evenimente de networking cu caracter formativ, informativ și motivațional, dedicate peroanelor 
care doresc să-și dezvolte competențele antreprenoriale/manageriale pentru inițierea de noi 
afaceri – 408 participanți

Înfiinţarea și dotarea unui Centru de Asistenţă Antreprenorială (CAA) care să asigure promovarea 
culturii antreprenoriale pe termen mediu şi lung, oferind servicii de informare şi consiliere in 
domeniul antreprenorial. Facilitățile oferite de CAA constau în:

Acces la internet, inclusiv la platforma e-learning dedicată, pentru consultarea resurselor 
online relevante
Bibliotecă cu cărţi şi publicaţii cumulând cele mai noi titluri în domeniul antreprenorial şi 
managerial, acoperind un fond de peste 300 titluri
Resurse educaționale specifice domeniului antreprenorial: caiete practice, glosar de termeni 
și bibliotecă de acte normative specifice domeniului antreprenorial, exerciții și aplicații 
antreprenoriale etc.
Acces la sesiuni de consiliere individuală și de grup, realizate de către consilieri calificați, prin 
aplicarea unui portofoliu de instrumente specifice domeniului antreprenorial

103 beneficiari de sesiuni de consiliere pentru identificarea profilului antreprenorial;

5 sesiuni de consiliere de grup în domeniul antreprenorial;

Un program de formare in domeniul competenţelor antreprenoriale cuprinzând 10 module de 
formare şi 105 ore, acreditat de către Agenţia Naţională pentru Calificări;

10 suporturi de curs aferente modulelor tematice elaborate, produse și distribuite cursanților;

17 formatori în cadrul programului acreditat, beneficiari ai unei sesiuni de formare de formatori în 
domeniul antreprenoriatului;

O platformă online dedicată consultării resurselor relevante pentru  domeniul antreprenorial şi 
accesibilă participanţilor la programul de formare, precum şi tuturor persoanelor interesate de 
iniţierea unei activităţi independente;

6 sesiuni de formare cu o durată de 6 săptămâni, derulate în două locații – Universitatea Politehnica 
din București și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești;

143 de absolvenţi ai programului de formare certificaţi de către Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale;

12 sesiuni de consiliere/coaching dedicate cursanţilor programului de formare (grupele G1-G6), 
care şi-au manifestat interesul de a aprofunda diferite aspecte referitoare la iniţierea unei activităţi 
independente – 99 participanți 

97 de cursanți ai programului de formare, beneficiari ai unor subvenții de tip participare acordate în 
baza metodologiei agreate

35 de cursanți ai programului de formare, beneficiari ai unor subvenţii de tip premiu obţinute 
pentru cele mai bune planuri de afacere, în baza metodologiei agreate

Site-ul proiectului, instrument de informare, diseminare, promovare și publicitate a proiectului – 
realizat și actualizat permanent 

Ca valoare adăugată pentru Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti  şi ca elemente care vor susţine în 
continuare preocuparea noastră pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial în cadrul Universităţii 
POLITEHNICA Bucureşti, suntem bucuroşi să punem la dispoziţia tuturor celor interesaţi de dezvoltarea unei 
afaceri resurse importante precum:

Centrul de Asistenţă Antreprenorială – complet echipat şi funcţional (incluzând o bibliotecă de specialitate – 
300 de titluri). Centrul oferă consiliere antreprenorială studenţilor şi absolvenţilor UPB care doresc să iniţieze o 
activitate independentă;

Program de formare profesională continuă în domeniul educaţiei antreprenoriale: acreditat la Autoritatea 
Naţională pentru Calificări, 100 de ore de formare, 10 module de formare acoperind o tematică largă din 
domeniul antreprenorial: marketing, legislaţie, managementul resurselor umane, management strategic, 
planul de afacere şi managementul proiectelor, etică şi inovarea afacerii.

Platforma e-Learning – dedicată dezvoltarii competenţelor antreprenoriale şi promovării culturii 
antreprenoriale
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Conferinţa  „Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale – proiect şi realizări”

Evenimentul va reuni membri ai echipei de implementare, experţi şi colaboratori participanţi la 
activităţile proiectului, precum şi beneficiari ai activităţilor proiectului – participanţi la programul de 
formare în domeniul competenţelor antreprenoriale sau la evenimentele de networking 
desfăşurate în cadrul proiectului. Conferinţa îşi propune să prezinte rezultatele şi indicatorii analizei 
de impact a activităţilor proiectului şi să contureze concluziile cu care se finalizează această iniţiativă 
de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale în spaţiul mediului educaţional românesc.

Ne bucurăm să-i avem ca invitaţi speciali pe dl. Dan Berteanu, partener AchieveGlobal şi 
antreprenor, alături de dl. prof.dr. Cezar Scarlat, din cadrul Facultăţii de Antreprenoriat, Ingineria 
şi Managementul Afacerilor, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. Ne dorim ca experienţa 
invitaţilor noştri să fie un reper de motivare şi conştientizare pentru viitorii antreprenori în parcursul 
de sedimentare a iniţiativei lor de afaceri, prin abordarea unor subiecte de interes general precum 
obstacole şi oportunităţi pentru iniţiativele de start-up, medii educaţionale şi formative propice 
dezvoltării spiritului antreprenorial, exemple de decizii antreprenoriale cu impact asupra succesului 
de business.

2014 – 2020: Antreprenoriatul încotro?

Potrivit statisticilor şi cercetărilor din ultima vreme, 70% dintre români au o atitudine pozitivă atunci când 
vorbim despre antreprenoriat, însă cu toate acestea, numărul real al celor ce pornesc un business este scăzut. 
De ce? Teama de eşec şi de pierdere a capitalului este primul obstacol în luarea iniţiativei. Scorul obţinut de 
România în ceea ce priveşte atitudinea pozitivă faţă de antreprenoriat este similar mediei globale. 

Pentru a motiva şi a dezvolta domeniul, instituţiile europene intervin în următoarea etapă de finanţare prin 
planuri de acţiune concrete care să sprijine nu doar educaţia antreprenorială, ci şi acţiunea antreprenorială. 
Mai jos sunt câteva informaţii utile cu privire la noile linii directoare europene cu rol de propuneri ale CNIPMMR 
la nivelul României.

1. Elaborarea unei strategii de implementare a Planului de Actiune pentru Antreprenoriat 2020 – 
Redemararea spiritului antreprenorial in Europa in Romania.

2. Reflectarea in proiectul de lege privind IMM-urile şi a prevederilor Comunicării COM (2013) 759 final - 
„Planul de Acţiune pentru Antreprenoriat 2020 – Redemararea spiritului antreprenorial în Europa”.

Structurarea Planului Naţional de Acţiune pentru Antreprenoriat 2020 pe cei 3 piloni principali:

1. Dezvoltarea educaţiei antreprenoriale şi a formării profesionale pentru sprijinirea creşterii economice 
şi a creării de noi societăţi comerciale;

2. Crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru întreprinzători, cu eliminarea obstacolelor din 6 
domenii cheie: accesul la finanţare, acordarea de sprijin pentru întreprinzători în etapele de dezvoltare 
ale afacerii, promovarea de noi oportunităţi de afaceri în era digitală, transferul afacerii, reducerea 
poverilor administrative, procedurile privind falimentul şi oferirea unei a doua şanse pentru 
întreprinzătorii de bună credinţă;

3. Dinamizarea culturii antreprenoriale prin utilizarea modelelor şi a anumitor grupuri ţintă.

Vă anunţăm că în data de 11 decembrie 
2013, de la orele 16.00, în Sala Senatului a 
Rectoratului Universităţii POLITEHNICA 
Bucureşti va avea loc conferinţa de 
închidere a proiectului „Dezvoltarea 
competenţelor antreprenoriale – o 
alternativă eficientă de adaptare la piaţa 
muncii în societatea informaţională” 
(POSDRU/92/3.1/S/62353).

Persoanele care doresc să participe sunt rugate să completeze formularul de înscriere până pe  
5 decembrie 2013 accesând linkul următor:
https://docs.google.com/forms/d/1u7STp3m9WW5QnHhjeOjKRrW6Lz0q6xURaTOcy1bvCUI/viewform

Pentru orice informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi: Simona HAINAGIU, 
coordonator activităţi, seminarii, conferinţe antreprenoriat: simona.hainagiu@gmail.com, 
0727 136350 sau 021 402 83 02.

Mai multe informaţii cu privire la Programele de finanţare găsiţi pe :
http://www.cnipmmr.ro/; http://uelive.euractiv.ro/fonduri-europene-2014-2020/fonduri/
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