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Speakeri de excepţie, public participativ, atmosferă relaxată, interes maxim faţă de tematica abordată - 
seminarul de informare în domeniul antreprenoriatului, care avut loc în luna iunie la Bucureşti, şi-a atins pe deplin 
obiectivul. Întreprinzători privaţi cu experienţă, antreprenori aflaţi la început de drum, persoane interesate să 
demareze afaceri mici şi mijlocii, tineri în căutarea vocaţiei profesionale au umplut sala de conferinţe a Hotelului 
Ibiss Gara de Nord, în căutarea unor soluţii de reuşită. 

Una dintre experienţele valoroase în antreprenoriat, împărtăşite cu 
sinceritate şi deschidere publicului, este cea a doamnei Mirela Meiţă (foto), 
General Manager la Chelgate Public Affairs&Public Relations. Cariera sa de om 
de afaceri a început cu 9 ani în urmă, într-un moment de criză, iar astăzi este 
un model de reuşită de natură să motiveze iniţiativa antreprenorială:

  ,,Nu a fost o perioadă deloc simplă pentru mine, mă aflam într-un 
moment de răscruce pe plan profesional şi nu vedeam perspectiva. La început, 
am făcut toate greşelile posibile, dar am învăţat enorm şi nu mă refer aici 
neapărat la specializare, ci la relaţiile cu colaboratorii, cu clienţii, cu furnizorii. 
Nimic nu a venit uşor, am construit treptat, am mai şi pierdut, dar am şi 
câştigat. Sunt 9 ani de când am ales acest drum şi vă pot spune că pentru mine 
a fi antreprenor înseamnă să ai o idee, să ai curajul de o pune în practică şi 
perseverenţa de a merge înainte,depăşind obstacolele şi depăşindu-te pe tine 
însuţi ” .

Antreprenoriat în perioadă de criză. 
Modele de reuşită în afaceri

Promoţia STEPS iunie 2012. Atestate 
de antreprenor pentru 189 de 
cursanţi

Sesiune naţională de consultanţă în 
afaceri

Ce puteţi citi în acest număr Antreprenoriat pe perioadă de criză

Modele de reuşită în afaceri.

,,Iniţiativă, curaj, perseverenţă şi anduranţă, aceasta 
este, pe scurt, formula reuşitei în afaceri, aşa cum am 
descoperit-o prin propria-mi experienţă”

Mirela Meiţă, General Manager, Chelgate Public Affairs&Public 
Relations

Mirela Meiţă, General Manager, 
Chelgate Public Affairs&Public 
Relations
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Cea de a treia promoţie de întreprinzători privaţi formaţi la cursurile de antreprenoriat cu know-how britanic din 
cadrul proiectului „Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin transfer transnaţional de bune practici şi 
formare profesională a întreprinzătorilor din România - STEPS“ a susţinut examenul final. 

Promoţia STEPS iunie 2012

Atestate de antreprenor pentru 189 de cursanţi

Ziua de 16 iunie a.c.marchează pentru 189 de cursanţi din toată ţara un jalon important în carieră: trecerea 
de la afacerile iniţiate şi derulate din instinct şi inspiraţie la afacerile conduse profesionist, pe baza planurilor de 
business şi a indicatorilor de performanţă. Timp de şase săptămâni, cu sprijinul lectorilor şi consultanţilor STEPS, pe 
baza unei programe de formare profesională moderne şi interactive, cursanţii au lucrat planuri de afaceri realiste, 
adaptate  condiţiilor specifice în care îşi desfăşoară activitatea, pentru ca la finalul acestui stagiu de training în 
afaceri, în urma testării cunoştinţelor teoretice şi practice în antreprenoriat, să obţină atestate certificate de către 
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor din România. Le urăm “Bun venit!” în comunitatea 
antreprenorilor STEPS, din ce în ce mai numeroasă şi mai vizibilă în comunităţile locale. 

Caţiva dintre absolvenţii STEPS 2012 în timpul susţinerii examenului final şi 
alături de colegii lor, mândrindu-se cu dovada competenţelor dobândite.
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Sesiune naţională de consultanţă în afaceri

Pe ultima sută de metri înaintea demarării de noi afaceri

Antreprenorii STEPS din cele 8 regiuni de dezvoltare ale ţării au beneficiat, în zilele de 23 şi 25 iunie a.c. de 
consultanţă gratuită în afaceri, oferită de lectorii din programul de formare profesională „Dezvoltarea 
competenţelor antreprenoriale prin transfer transnaţional de bune practici şi formare profesională a 
întreprinzătorilor din România - STEPS“, ei înşişi întreprinzători privaţi. Au fost discutate planurile de afaceri pe 
baza cărora absolvenţii cursurilor cu know-how britanic demarează afaceri private sau îşi diversifică obiectul de 
activitate. 
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Colaj de imagini de la sesiunile de consultanţă STEPS realizat de unul dintre cursanţii noştri


