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Ne regăsim cu bucurie în faţa celui de-al doilea eveniment din ciclul de opt întâlniri dedicate networkingului 
personal şi organizaţional, desfăşurat în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale – o 
alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea informaţională”, finanţat prin Fondul Social 
European - POSDRU/92/3.1/S/62353.

Proiectul este desfăşurat de către Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii POLITEHNICA 
Bucureşti, alături de partenerii săi: Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale 
de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare şi S.C. Active Consulting &Training.

Scopul seriei de opt evenimente de networking este să ofere mediul ideal pentru dezvoltarea ideilor şi a 
iniţiativelor antreprenoriale ale participanților, prin crearea de oportunități de afaceri atât între participanți cât şi 
între aceştia şi ceilalți membri ai comunității de afaceri, şi mediul prielnic pentru dezvoltarea personală a 
membrilor din rețea în ceea ce priveşte competențele manageriale.

Vă vom informa în fiecare număr al acestui NewsLetter despre întâlnirile viitoare şi aşteptăm să vă regăsiţi printre 
participanţi!

Workshop Networking pentru tine şi organizaţia ta! - Reminder posteveniment
Vă reamintim cu placere celor care ştiaţi deja şi le povestim cu mândrie celor care acum ne întâlnesc, despre primul 
eveniment de networking desfăşurat pe 4 octombrie 2012 la Clubul Ţăranului, workshopul Networking pentru tine 
şi organizaţia ta! Rolul întâlnirii a fost acela de a aduce împreună oameni interesaţi de networking personal şi 
organizaţional, de a clarifica accepţiunea termenului de networking, de a discuta despre utilitatea acestui proces 
în relaţiile interumane, dar mai ales în relaţionarea profesională şi interorganizaţională. 

Evenimentul a câştigat în vizibilitate şi putere de convingere (au participat 60 de invitaţi prin grupurile social 
media), prin ţinuta non-formală a evenimentului, prin accesibilitatea intervalului orar (joi, 18-20), prin conceptul 
inovativ (întîlniri informale în cafenele şi cluburi cu conotaţii culturale) şi maniera originală de îmbinare a efectului 
reţelelor sociale cu susţinerea principiului de networking în bussiness. 

Vă mulţumim pentru feedback-urile transmise la finalul evenimentului şi aşteptăm să ne întâlnim pe grupul 
AntreprenorUPB creat pe LinkedIn şi pe pagina de facebook a proiectului! 

Networking – pasul 2 din 8
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5 documentare inspiratoare pentru antreprenori

2. Once In a Lifetime: The Extraordinary Story Of The New York 
Cosmos (2006)
Documentarul realizează profilurile echipei New York Cosmos, din North 
American Soccer League, deţinută de Steve Ross (Warner Communications) 
şi AhmetErtegun (fondatorul Atlantic Records).
De ce este util să-l vizionaţi? Filmul arată că un om foarte bine pregătit, cu 
foarte bune calităţi în domenii conexe, poate atrage talente de top în 
afacerea sa. Contează ca oamenii din companie să fie experţi cu cele mai 
bune recomandări. Spre exemplu, Cosmos a dovedit acest lucru în 1975, 
când a reuşit să-l aducă în echipă pe celebrul PELE, în urma unui contract de 5 
milioane de dolari. Imediat, cel mai cunoscut fotbalist din lume la acea 
vreme, a adus echipa în atenţia presei. În 1977, NYC a jucat un meci de 
campionat în faţa a 77.691 fani pe Stadionul Giants.
Ce înveţi? Resursa umana reprezintă o investiţie pe termen lung, de aceea 
prin atragerea oamenilor de top din diverse domenii îţi poţi optimiza 
dezvoltarea business-ului. 

3. Standing In The Shadows Of Motown (2002)
Documentarul prezintă povestea necunoscută a Motown Records şi The 
Funk Brothers din Detroit, care au fost backingvocals pentru cele mai 
cunoscute trupe şi solişti din Motown, Temptations, Supremes şi 
MarvinGaye.
De ce este util să-l vizionaţi? Pentru că veţi vedea importanţa oamenilor din 
spatele scenei. The Funk Brothers au lansat mai multe hituri decât Elvis, The 
Beatles, The Beach Boys şi The Rolling Stones. Chiar dacă artiştii celebri au 
beneficiat de toate laudele, în spatele lor s-au aflat, cu modestie, cei de la 
The Funk Brothers.
Ce înveţi? Talentele oamenilor au nevoie uneori de  back-up. Este important 
omul de top din compania ta, însă la fel de important este şi omul ce se ocupă 
de activităţile de execuţie. Motivează-ţi toţi oamenii, cu toţii fac parte din 
mecanismul business-ului tău.

1. Freakonomics: The Movie (2010)
Şase documentarişti de excepţie, printre care şi Morgan Spurlock (Super 
SizeMe), adaptează pentru ecran cartea best-seller a autorilor Steven Levitt 
şi Stephen Dubner, despre gândirea bazată pe beneficii. 
De ce este util să-l vizionaţi? Filmul reprezintă o serie de poveşti ce răspund 
întrebării: De ce fac oamenii ceea ce fac? Sunt anumiţi stimuli la care oamenii 
răspund, stimuli motivaţionali. Răspunsurile acestei întrebări sunt mereu 
surprinzătoare.
Ce înveţi? Înveţi cum să acţionezi în anumite situaţii, vei înţelege factorii care 
creează acţiunea. Odata ce înţelegi cum să gestionezi situaţiile acestea vei 
cunoaşte metoda de fidelizare a celor ce vor produsele businessului tău.

4.Ayn Rand: In Her Own Words (2011)
Acest documentar reprezintă o colecţie de interviuri şi documente ale 
scriitoarei rebele AynRand.
De ce este util să-l vizionaţi? Documentarul are în centrul atenţiei o femeie 
de afaceri demnă care poate fi un exemplu de urmat, fie şi dacă ne ghidăm 
doar după argumentele sale filozofice despre motivarea personală. Filmul 
subliniază ideea că ambiţia este motorul care ne pune sângele în mişcare.
Ce înveţi? Înveţi să rămâi puternic şi raţional în ciuda tuturor situaţiilor şi 
provocărilor ce îţi apar pe parcursul dezvoltării business-ului tău.

5. The Call Of The Entrepreneur (2007)
Action Media ilustrează poveştile originale ale unor personaje reale, un 
bancher, un fermier şi un refugiat din China comunistă. Aceşti antreprenori 
au muncit din greu pentru a combate adversitatea faţă de inovaţia şi 
creativitatea lor.
De ce este util să-l vizionaţi? Însumează o serie de poveşti din care ai ce 
învăţa. Povestea inspiratoare a unui fermier din Michigan care a devenit 
antreprenor este suficient de motivantă pentru a urmări documentarul din 
2007.
Ce înveţi? Creativitatea stă la baza dezvoltării ideilor de afaceri. Deşi ea nu 
este suficientă în întreg procesul de evoluţie, există uneori şansa să aduci 
un aer proaspăt unei idei mai vechi.

Ca antreprenor ai mereu în vizor oportunitatea de dezvoltare a propriului business, 
însă viteza circulaţiei informaţiei în zilele noastre nu ne permite să pierdem timpul. 
Citirea unei cărţi este utilă, însă o minte creativă şi axată pe găsirea unor noi 
modalităţi de extindere a businessului va lua în considerare şi documentarele de 
mai jos. Iată câteva sugestii semnificative:

Vizionare plăcută!
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Centrul de Asistenţă Antreprenorială
Centru.consiliere@upb.ro
Telefon: 021 402 83 02
www.antreprenor.upb.ro

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013

"Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale - o alternativă eficientă de adaptare 
la piaţa muncii în societatea informaţională"

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Workshop “Noi curente în programele de formare”

Avem bucuria de a vă invita marţi, 20 noiembrie 2012 la Clubul Ţăranului, Muzeul Ţăranului Român, la 
următoarea întâlnire de networking care dezbate tema noilor trenduri în programele de formare.

Vă propunem un workshop interesant despre noutăţi, studii și curente în programele de formare. De 
asemnea, vor avea loc discuţii libere pentru a se produce un real schimb de informaţii între participanţi, 
pentru a se realiza un adevărat networking şi a deschide drumul către un nou club.

În cadrul evenimentului se va vorbi despre elemente precum profilul formatorului modern, 
managementul programelor de formare, curente în activitatea de formare și noi tehnici de formare. 
Formator şi moderator al evenimentului este Eugen Palade – în calitate de consultant internaţional, 
formator și expert în educație – Centrul Educația 2000+.

Toate cheltuielile aferente acestui eveniment sunt în grija noastră! Vă aşteptăm pentru o adevărată 
experienţă de networking organizaţional într-o atmosferă nonformală! Mai multe informaţii puteţi găsi 
pe www.antreprenor.upb.ro şi www.a-consulting.ro

Informarea ajută în formare! 
Vă aşteptăm să facem networking, invitându-vă la un ceai şi o gustare, într-o seară de toamnă, la Clubul Țăranului 
din cadrul Muzeului Țăranului Român!

Aşteptăm confirmările de participare împreună cu adeverința de angajat (model atașat la prezenta invitație) - la 
adresa de e-mail: dana.ciolan@a-consulting.ro sau la telefon 0745.236.648. Mai multe informaţii, pe site-urile 
www.a-consulting.ro și www.antreprenor.upb.ro

Toate cheltuielile evenimentului sunt acoperite din bugetul proiectului.

Acest eveniment are loc în cadrul proiectului POSDRU/92/3.1/S/62353 „Dezvoltarea competenţelor 
antreprenoriale - o alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea informaţională”

Pentru feedback şi sugestii puteţi să ne scrieţi pe centru.consiliere@upb.ro
Vă aşteptăm pe www.antreprenor.upb.ro

Te conectezi? 
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