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Antreprenoriatul la genul feminin
Luna lui Mărţişor…Primăvară, natură, şi invariabil… femeie!

În spiritul acestei luni, ne-am gândit ca articolul acestui număr
de newsletter să vorbească despre femeie, şi mai mult decât
atât, despre femeia antreprenor. Mamă, bunică, fiică, nepoată,
femeia antreprenor este orice femeie din jurul nostru cu calităţi
de antreprenor, care crede în într-o idee de afacere, care
dezvoltă concepte deja existente, sau reuşeşte să vadă
oportunitatea creării altora noi, toate acestea cu ajutorul
abilităţilor şi compenteţelor ei. Nu este de neglijat faptul că
societatea devine din ce în ce mai dominată de femei
inteligente, puternice, capabile să conducă afaceri, organizaţii,
instituţii publice sau private. Această afirmaţie este susţinută de
studii care arată că, intrarea unui număr tot mai mare de
reprezentante ale sexului frumos în business şi ocuparea unor
funcţii de conducere, produce o serie de schimbări în politica
economică a organizaţiilor, statelor, politicilor globale.

Femeia antreprenor este mai receptivă la nou, la oportunitate, la schimbare ea jucând un rol esenţial în angrenajul
societăţii actuale şi fiind sprijinită prin curente precum feminismul, politicile egalităţii de şanse şi drepturile egale
câştigate la nivel global. Aduce un plus valoare activităţilor, dar şi o perspectivă diferită pieţei de business.
Concretizarea demersurilor şi a evenimentelor specifice antreprenoriatului feminin au format o serie de
comunităţi resursă, în care întrebările au primit răspunsuri, în care nesiguranţa a primit sprijin, iar iniţiativele au
fost sprijinite să se concretizeze. Eticheta prin care femeile şi-au câştigat respectul şi locul cuvenit în lumea
bărbaţilor, dar şi a afacerilor, a necesitat efort, sacrificiu, însă au reuşit să depăşească obstacolele prin multă muncă
şi determinare.
În România, domeniile de activitate în care femeile s-au orientat pentru dezvoltarea unei afaceri sunt din ce în ce
mai diverse. Iată trei exemple de elită în antreprenoriatul feminin:
Antreprenoarea Luchi Georgescu controlează cel mai mare producător local de vinuri din punct de vedere
al volumului, Vincon. Cu o investiţie de 40 de milioane de euro în ultimii 12 ani, a reuşit să aducă profit şi să
gestioneze întreaga afacere fără credite bancare.
New entry în lumea femeilor de succes este Mihaela Constantinescu, cu o avere de 25 milioane de euro,
consemnată în 2011. Administrează afaceri în sectorul recuperării deşeurilor şi deţine 50% din compania
Energrom.
Cum spuneam, nişele pe care se construiesc afaceri profitabile sunt dintre cele mai diverse, astfel că şi în
zona relaţiilor publice locul de excelenţă îi revine Mihaelei Nicola, directorul celui mai mare holding
independent de comunicare, The Group.
Acestea sunt câteva exemple dintr-o comunitate antreprenorială foarte numeroasă, uneori cu nume celebre,
alteori cu nume necunoscute. Indiferent de celebritate, femeile antreprenor sunt cele care aduc grija pentru
oameni şi atenţia pentru detaliu într-o lume dură şi foarte concurenţială a mediului de business românesc.
Oana Călăraşu
Asistent, Centrul de Asistenţă Antreprenorială

Program de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale

Proiectul POSDRU 92/3.1/S/62353 "Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale - o alternativă eficientă de
adaptare la piaţa muncii" coordonat de Universitatea POLITEHNICA Bucureşti prin Centrul de Consiliere şi
Orientare în Carieră (C.C.O.C) , organizează în perioada MARTIE – IUNIE 2013, Programul de formare în
COMPETENȚE ANTREPRENORIALE (acreditat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice).
Programul îşi propune să formeze şi să dezvolte competenţe şi abilităţi necesare unui antreprenor la început de
drum. Oportunitatea acestui program constă în valorificarea potenţialului oricărei persoane cu spirit
antreprenorial.
Cui ne adresăm?
Această nouă serie de formare se adresează în principal angajaţilor şi personalului de conducere din IMM-uri,
interesaţi de dezvoltarea abilităţilor manageriale şi antreprenoriale, precum şi oricărei persoane interesate de
inițierea și dezvoltarea unei afaceri independente, cu condiţia să aibă domiciliul stabil sau viză de flotant valabilă
într-unul din următoarele judeţe : Argeş, Bucureşti, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova,
Teleorman.
Programul de formare se desfăşoară la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti!
Cei interesaţi se pot înscrie prin intermediul formularului de mai jos, până la data de 31 martie 2013, în limita
locurilor disponibile!
Ce propune cursul?
Cursul cumulează 105 ore de formare (20 ore teorie, 85 de ore aplicaţii practice), desfăşurate în interacţiune
directă cu formatorii, dar şi prin sesiuni de lucru individual.
Un curriculum complex şi variat cuprinzând 10 module de formare în domenii de interes pentru un viitor
antreprenor:
1. Cultură antreprenorială
2. Afacerea şi cadrul juridic
3. Planul de afacere
4. Inovarea afacerii
5. Management strategic
6. Marketing
7. Tehnologii informaţionale în sprijinul afacerii tale
8. Management de proiect
9. Managementul resurselor umane în firme de tip start-up
10. Ce trebuie să ştie un antreprenor despre finanţe

Program de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale

Cum poţi participa?
În urma selecţiei candidaţilor, 56 de persoane ( două grupe G5 si G6) vor participa la cursul de formare şi vor
beneficia de consiliere specializată în domeniul antreprenorial în cadrul sesiunilor de coaching. În urma participării
la curs, cele mai bune planuri de afaceri vor fi premiate în bani. De asemenea, va fi acordat un număr mare de
subvenţii de participare la curs în cuantum de 250 RON fiecare cu prioritate pentru persoanele care se încadreză în
grupele de vârstă 18 - 24 de ani şi 30 - 49 de ani, considerate a fi în dificultate pe piaţa muncii.

Cursurile încep în 10 mai 2013 pentru G5 si 17 mai G6 şi vor cumula 9 zile de formare
faţă în faţă, după următorul program:
Săptămâna 1: vineri, sâmbătă, duminică - formare faţă în faţă
Săptămâna 2: studiu individual
Săptămâna 3: vineri, sâmbătă, duminică - formare faţă în faţă
Săptămâna 4: studiu individual
Săptămâna 5: vineri – formare faţă în faţă, sâmbătă – examen
Restul orelor sunt acoperite prin studiu individual pe baza materialelor postate pe
platforma dedicată programului de formare.

Cursurile se finalizează cu examen susţinut în prezenţa comisiei de acreditare şi cu certificare oferită de Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Orarul detaliat al cursurilor va fi anunţat ulterior!
Mai multe detalii pentru înscriere găseşti în FORMULAR precum şi pe site-ul www.antreprenor.upb.ro, secţiunea
Training, subsecţiunea Antreprenoriat.

Perspective feminine în antreprenoriat
cărţi despre femei antreprenor care merită citite

Who's Who Among Women Entrepreneurs – autor: Marilyn Angelena. 170 de pagini de gânduri şi
cugetări uimitoare, poveşti le a 14 femei antreprenor de top.

Making It: Women Entrepreneurs Reveal Their Secrets of Success – autor: Lou Gimson, Alisson Mitchell.
Cartea este o compilaţie de poveşti de succes de start-up-uri pornite de femei inspiraţionale care vă
împărtăşesc din urcuşurile şi coborâşurile drumului spre succes. Plină de trucuri şi sugestii de la experţi
reali, cartea poate să inspire pe oricine în atingerea scopului său. Exerciţiile de NLP incluse vă relevă
punctele forte şi punctele slabe şi construiesc cu siguranţa atitudinea potrivită pentru succes.
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