
Susținem tinerii antreprenori aspiranți, prin Atelierul de lucru 

pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale 

 

Educația antreprenorială este esențială, în condițiile actuale, în care 

dezvoltarea unei afaceri solicită cunoștințe, competențe și abilități. Tinerii, dar 

nu numai, se pot confrunta cu numeroase probleme la demararea unei afaceri, 

probleme care reduc șansele de reușită. 

Marți, 21 noiembrie 2017, la Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” din 

Pitești a demarat un program de formare de două zile, dedicat viitorilor 

antreprenori, tinerilor care intenționează să-și asume responsabilitatea 

dezvoltării propriei afaceri, sub forma unui Atelier de lucru, creat în cadrul 

proiectului internațional Erasmus Plus ”DIST Digital Storytelling for Spreading 

and Promoting Entrepreneurship”.  

Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș, în parteneriat cu Universitatea 

”Constantin Brâncoveanu” din Pitești, au inițiat acest Atelier de lucru, invitând 

studenți ai Universității, precum și elevi ai Colegiului Economic ”Maria 

Teiuleanu” Pitești, să își dezvolte competențele antreprenoriale și abilitățile de 

identificare a surselor de finanțare a unei idei de afaceri, în zilele de 21 și 23 

noiembrie 2017.  

Prezența numeroasă a demonstrat interesul pentru dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale. Într-un cadru plăcut, managerul de proiect, 

Adrian Neagu (Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș), absolvent al 

Universității ”Constantin Brâncoveanu” din Pitești, a prezentat celor 124 de 

participanți, studenți, elevi și profesori, importanța fiecărei etape ce trebuie 

parcurse în inițierea unei afaceri: stabilirea ideii de afacere, implementarea 

acestei idei, dezvoltarea abilităților antreprenorului de succes, dezvoltarea 

continuă a afacerii. Cei prezenți au înțeles că succesul este conferit de 

perseverența și capacitatea creatoare a antreprenorului.  

Materialele prezentate au fost dezvoltate împreună cu 60 de antreprenori 

din România, Spania, Polonia, Italia și au fost realizate sub forma unor interiuri 

video și cursuri on-line. Cursurile on-line sunt disponibile celor interesați, pe o 

platformă dedicată (http://www.distproject.eu/). Participanții au vizionat 

interviuri cu diferiți manageri argeșeni. Interviurile și-au propus să reliefeze 

experiența de business, provocările și dificultățile întâmpinate, precum și 

soluțiile identificate de manageri. 

Participanții au fost încântați de modalitatea de susținere a activității, cu 

un puternic caracter aplicativ. Experiențele împărtășite și ideile oferite pot crea 

șanse de dezvoltare a antreprenoriatului și de aplicare a unor idei noi de afaceri. 

 

http://www.distproject.eu/

