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“START-UP ONLINE ÎN ROMÂNIA” FOLLOW UP 
 

EVENIMENT DE NETWORKING 
 
 

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al Universității POLITEHNICA din BucureştişiActive 
Consulting&Trainingvăinvită să participaţi la a şasea întâlnire din ciclul de evenimente dedicate 
networking-ului şi antreprenoriatului, organizat în cadrul proiectului “Dezvoltarea competenţelor 
antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piața muncii în societatea informațională” 
(POSDRU/92/3.1/S/62353), proiect cofinanţat prin Fondul Social European.  

Scopul proiectului este de a informa și de a forma în domeniul antreprenorial angajați și personal de 
conducere din întreprinderi, precum și persoane care doresc să inițieze o activitate independenta, 
urmărind creșterea abilității grupului ținta de a materializa idei de afaceri, precum și asigurarea unor 
oportunități sporite pentru participarea activă și creșterea adaptabilității pe o piață a muncii flexibilă 
și inclusivă.Alături de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în calitate de beneficiar, parteneri în 
proiect sunt: Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti,  Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de 
Informatică pentru Educaţie şi Cercetare şiActive Consulting&Training. 

Debutând în luna octombrie 2012 şi adresându-se angajaţilor şi angajatorilor, precum şi tuturor 
persoanelor interesate de dezvoltarea unei afaceri, scopul acestei serii de evenimente de networking 
personal şi organizaţional vizează dezvoltarea unei reţele organizaţionale cu relevanţă directă pentru 
domeniul antreprenorial. 

Cea de a şasea întâlnire are loc în data de 12 septembrie 2013, în intervalul orar 17.00-21.00, la 
Clubul Ţăranului, Muzeul Ţăranului Român şi este o sesiune dedicată găsirii de soluţii creative prin 
business coaching. Dacă workshopul anterior s-a referitîn special la primiipaşi de acţiune care 
trebuieparcurşipentruiniţiereauneiafaceri online, evenimentul de follow-up 
estededicatdeprinderiimentalităţii de antreprenorşi a modalităţilor de depăşire a blocajelor care 
aparpeparcursulderulăriiacesteiafaceri. Modulul de business coaching va fi dedicatîn special 
antrenamentului.Vor fi prezentateşiexplicateelementele de bază ale coaching-ului. Vei fi pus 
săapliciastfelîncâtsăcapeţiabilitatea de a face „autocoaching” de fiecaredatăcândveicăuta o soluţie la 
problemele tale. 

Moderatori ai evenimentului sunt: Daniel Zărnescu şi Graţian Sonu, creatorii uneia dintre cele mai 
dinamice şcoli din România „Mentorship Internet Business”. 
 
Mai multeinformaţii, pe site-urilewww.antreprenor.upb.roşiwww.a-consulting.ro. 


