Programul de formare în domeniul
antreprenorial (acreditat CNFPA)
Se adresează oricărei persoane interesate de iniţierea şi
dezvoltarea unei afaceri independente.
Obiectivul programului constă în dezvoltarea competenţelor
antreprenoriale şi manageriale în scopul promovării spiritului
antreprenorial şi încurajarea practicilor antreprenoriale.
Valoarea programului constă în certificarea recunoscută CNFPA
în domeniul management şi antreprenoriat şi susţinută de
profesionalismul şi expertiza formatorilor implicaţi.
Programul se desfăşoară în variantă faţă în faţă pe parcursul a
10 zile.

DESCOPERĂ ANTREPRENORUL DIN TINE!
UNIUNEA EUROPEANĂ

Consideră oportunitatea acestui proiect!
Acum incepe aventura ta ca ANTREPRENOR!
Alături de noi:
Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră
Splaiul Independenţei 290, Regie, Corp H
(Stomatologie)
Tel: 021 402 8302
www.ccoc.pub.ro
e-mail: centru.consiliere@upb.ro
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni!

Antreprenorul priveşte lumea aşa cum vrea el,
nu neapărat aşa cum este de fapt. El exersează
abilitatea de a „vedea” OPORTUNITATEAcumva, cândva, undeva. Şi crede că este
posibil să realizeze acel lucru.
Antreprenoriatul înseamnă pentru noi
PROFESIONALISM,
INIŢIATIVĂ,
INOVAŢIE!

Tematica este variată abordând informaţii referitoare la:

profilul antreprenorului;
sursele ideilor de afacere
creativitate şi inovaţie în afaceri;
oportunitatea afacerii;
marketing şi management în afaceri;
analiza de piaţă;
management financiar
astfel încât la finalul trainingului, cursanţii să elaboreze un plan
de afaceri realist, motivant pentru demararea afacerii.

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

DESCOPERĂ
ANTREPRENORUL DIN TINE!
Foloseşte oportunităţile acestui proiect pentru a începe aventura ta ca antreprenor!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu
poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

antreprenor.upb.ro

TE INVITĂM SĂ DESCOPERI ANTREPRENORUL DIN TINE!

Ştiaţi că?
Antreprenoriatul înseamnă RESPONSABILITATE.
Chiar dacă eşti şeful tău direct, te simţi obligat să
raportezi către clienţi, furnizori, angajaţi, creditori. Să
nu uităm familia ta. În plus, responsabilităţile tale
legale sunt imense.
Antreprenoriatul înseamnă COMPETIŢIE, nu doar cu
altă firmă, ci şi cu tine însuţi şi cu aspiraţiile care te
animă.
Antreprenoriatul înseamnă DIVERSITATE. Condiţia de
a fi antreprenor este să ai în tine dorinţa de a te
dezvolta, curiozitatea de a înfrunta provocările şi
puterea de a depăşi obstacolele.
Antreprenoriatul înseamnă ACTIVITATE INTENSĂ +
DEDICARE.
Pentru asta îţi trebuie pasiune şi viziune personală.
Antreprenoriatul înseamnă CREATIVITATE.
Antreprenorul priveşte lumea aşa cum vrea el, nu
neapărat aşa cum este de fapt. El exersează abilitatea
de a „vedea” OPORTUNITATEA - cumva, cândva,
undeva. Şi crede că este posibil să realizeze acel lucru.

Antreprenoriatul înseamnă pentru noi
PROFESIONALISM, INIŢIATIVĂ, INOVAŢIE!

Proiectul "Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale – o
alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea
informaţională" se derulează în cadrul Programului
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013 (POS-DRU) şi este finanţat din Fondul Social European în
baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/62353. Proiectul se
derulează pe o perioadă de 3 ani (ianuarie 2011 – decembrie
2013), fiind implementat de Universitatea POLITEHNICA din
Bucureşti prin Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră în
parteneriat cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Agenţia
de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru
Educaţie şi Cercetare şi S.C. Active Consulting & Training SRL.

Obiectiv general
Informarea şi formarea în domeniul antreprenorial a angajaţilor
şi a personalului de conducere din întreprinderi, precum şi a
persoanelor care doresc să iniţieze o activitate independentă.

Obiective specifice
identificarea oportunităţilor în domeniul antreprenorial
prin activităţi de informare (conferinţe, seminarii, workshopuri);
dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi a abilităţilor
de iniţiere a afacerilor printr-un pogram de formare acreditat CNFPA;
înfiinţarea Centrului de Asistenţă Antreprenorială în
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti care va desfăşura
activităţi specifice domeniului antreprenorial;

Beneficiari
150 de persoane vor fi incluse în programul de formare în
domeniul iniţierii afacerilor şi vor beneficia de consiliere
specializată în domeniul antreprenorial în cadrul a 12
sesiuni de coaching;
500 de persoane vor participa la acţiuni specifice dezvoltării
culturii antreprenoriale;
30 de persoane vor fi susţinute să iniţieze o activitate
independentă;

Centrul de Asistenţă Antreprenorială
asigură promovarea culturii antreprenoriale pe termen
lung;
dispune de o bibiliotecă cu publicaţii şi cărţi relevante
pentru infiormarea în domeniul antreprenorial;
oferă acces la platforma e-learning pentru consultarea
materialelor suport şi a resurselor de învăţare în domeniul
antreprenorial;
propune participarea la sesiuni de coaching oferite de
specialişti cu expertiză în domeniul afacerilor;

