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“Antreprenor pas cu pas”, povestea unui proiect vizionar

“Reuşita în afaceri a absolvenţilor STEPS este 
indicatorul succesului nostru”

prof. univ. dr. Dumitru Porojan, 

Preşedintele IRECSON

Manager de proiect,

O conferinţă internaţională în domeniul resurselor umane, la care 
participau specialişti şi consultanţi din numeroase ţări, avea să 
marcheze începutul unei colaborări de durată între două echipe 
redutabile, a cărei finalitate este programul de training şi 
consultanţă în antreprenoriat STEPS, destinat tuturor celor ce au 
iniţiativă privată şi doresc să şi-o materializeze în afaceri viabile.

Întâlnirea specialiştilor în afaceri şi resurse umane români, aparţinând Institutului Român de  Cercetări 
Economico-Sociale şi Sondaje (IRECSON) şi britanici, aparţinând furnizorului global de consultanţă MSK Global 
Training, ar fi rămas o amintire undeva, în trecut, dacă şi unii şi alţii nu s-ar fi remarcat reciproc pentru 
profesionalismul dovedit cu acea ocazie. “Am fost foarte impresionaţi de expertiza si dinamismul colegilor 
britanici şi ne-am spus că de un asemenea know-how în afaceri avem nevoie în România pentru a stimula 
antreprenoriatul real, bazat pe iniţiativă, viziune şi curaj.”, rememorează momentul întâlnirii preşedintele 
IRECSON, prof.univ.dr. Dumitru Porojan.

Lansarea oficială a proiectului STEPS a avut loc la Bucureşti, în primăvara 
acestui an.

Institutul pe care îl conduce a marcat epoca 
pionieratului în afaceri din România, organizând 
cursuri de antreprenoriat, resurse umane, finanţe, 
contabilitate şi marketing încă din 1991, 
numărându-se printre primele companii private al 
căror business era stimularea spiritului 
antreprenorial. Odată cu maturizarea mediului de 
afaceri au evoluat şi nevoile celor ce consideră că nu 
poţi face afaceri pe termen lung dacă nu ai noţiuni 
solide de management, iar criza declanşată la finele 
lui 2008 a transformat această convingere în 
axiomă. Dispariţia peste noapte a sute de mii de 

”“
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firme mici şi mijlocii, precum şi falimentele unor companii importante au dat un semnal important: vremea 
tunurilor, a ţepelor şi a afacerilor după ureche este pe trecute, iar condiţiilor dure, chiar restrictive, de pe piaţa 
internă, dominată treptat de concurenţi redutabili, face ca supravieţuirea şi reuşita să depindă de know how-ul 
antreprenorial şi de sistemul de relaţii personale şi de afaceri (networking) al întreprinzătorilor.

O schimbare necesară de paradigmă 

“Fiind o companie 100% românească am simţit în cifra de afaceri proprie această schimbare de paradigmă şi 
ne-am dat seama că, aşa cum pentru noi este vital să ne adaptăm regulilor unui joc în schimbare, la fel este şi 
pentru celelalte firne. Am privit apoi cu atenţie spre piaţa muncii şi spre resursa umană din economia naţională. 
Şi aici schimbările sunt dramatice: disponibilizări masive, reorientări, căutarea unor noi drumuri în viaţa 
profesională. Coroborând cele două aspecte am sesizat oportunitatea şi am avut viziunea unui proiect puternic 
ancorat social, un proiect captivant şi novator, pe care îl dorim a fi punctul de start al unor antreprenori de 
succes”, povesteşte prof. Dumitru Porojan. Astfel s-a născut ideea proiectului “Antreprenor pas cu pas”, un 
program complex de training şi consultanţă în afaceri, în care au fost cooptaţi, ca furnizori importanţi de 
cunoştinţe antreprenoriale, trainerii de la MSK Global Training. Finanţarea a fost disponibilă la momentul 
oportun şi este formată dintr-o componentă europeană - Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale", 
căreia i se adaugă cofinanţarea asigurată de IRECSON.

de manevră pe piaţă creşte ca urmare a dificultăţilor de adaptare la schimbare întâmpinate de companiile mari. 
Un al doilea argument în alegerea partenerului de proiect a fost expertiza recunoscută internaţional. Pentru 

că abilităţile de traineri de business ale specialiştilor MSK Global Training erau deja cunoscute, iar cartea lor de 
vizită este impresionantă, selecţia a fost simplă. Portofoliul de clienţi ai MSK Global Training cuprinde, pe lângă 
guvernul Marii Britanii, companii multinaţionale şi organizaţii guvernamentale, a căror prezenţă certifică 
valoarea serviciilor prestate (Unilever, Vopak, Fluor, Shell Oil şi Organizaţia Natiunilor Unite), precum şi 
numeroase organizaţii ale societăţii civile.

Al treilea argument, la fel de important ca celelalte două, este experienţa personală concretă de business a 
echipei de la MSK Global Training. Asemeni echipei IRECSON, aceştia au afaceri proprii, sunt antreprenori, ceea 
ce garantează aplicabilitatea concretă a cunoştinţelor transferate cursanţilor. 

MSK Global Training, o alegere oportună

Decisiv în procesul de selecţie a partenerilor 
internaţionali din proiect a fost un prim argument, cel 
al relativei similitudini a mediului de afaceri din cele 
două ţări. Marea Britanie este o economie de piaţă cu 
puternice tuşe de neoliberalism, acestea regăsindu-se 
şi în economia autohtonă. Se adaugă faptul că Marea 
Britanie este una dintre economiile europene în care 
sectorul privat a continuat să se dezvolte şi pe timp de 
criză. Conform datelor oficiale, în plină perioadă de 
recesiune economică a avut loc o creştere de 1,1%, an 
la an, a numărului de întreprinderi mici şi mijlocii, 
concomitent cu o majorare a cifrei de afaceri de 5,8%. 
Aşadar,  criza economică, privită ca oportunitate de 
reuşită şi câştig pe termen mediu şi lung, poate fi 
considerată un moment prielnic demarării şi 
consolidării afacerilor mici şi mijlocii, a căror libertate 

Echipa de consultanţi ai MSK Global Training au o carte de vizită 
profesională impresionantă
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Valori în care credem

Echipa “STEPS – Antreprenor pas cu pas”, definită de numitorul comun dat de  iniţiativa privată personală a 
fiecărui membru în parte, crede şi practică valori cheie în antreprenoriat. Dorim să consolidăm aceste valori 
alături de cursanţii din cadrul proiectului, în scopul participării active la construirea unui mediu de afaceri 
moral, orientat către binele comun al societăţii. 

Aceste valori sunt: 

Viziunea 
Este călăuza antreprenorului în recunoaşterea oportunităţilor de afaceri, în stabilirea obiectivelor, 

planificarea şi implementarea măsurilor şi activităţilor necesare fructificării acestor oportunităţi. Viziunea ne 
ajută să ne depăşim limitele, să ne proiectăm în viitor, dincolo de situaţia şi de limitările curente, conturându-ne 
astfel imaginea reuşitei. 

Curajul
Este ingredientul cheie al iniţiative private în acţiune, izvorând din creativitatea umană specifică fiecăruia 

dintre noi, din determinare şi tărie de caracter. Curajul ne dă forţa şi resursele interne necesare urmăririi 
atingerii viziunii de business atunci când ne confuntăm cu eşecuri şi greutăţi.

Respectul de sine şi respectul faţă de ceilalţi

Încrederea
Este elementul indispensabil reuşitei acţiunilor de marketing întreprinse pe măsură ce firma se dezvoltă. 

Încrederea, rezultată din  onestitate şi integritate în raporturile cu ceilalţi, permite antreprenorului să învingă 
neîncrederea partenerilor, indiferent că vorbim despre  proprii angajaţi, despre clienţi, sau membri ai comunităţii 
în general.

Onestitatea 
Antreprenoriat real înseamnă onestitate deplină în administrarea finanţelor firmei, a activelor şi a 

resurselor umane. În deciziile antreprenorului prioritate are satisfacerea intereselor firmei, chiar şi în situaţia în 
care acestea vin în contradicţie intereselor de moment ale individului.

Tăria de caracter
Este necesară în vremuri de prosperitate economică, pentru menţinerea direcţiei de dezvoltare a afacerii, 

dar mai ales în vremuri de criză când, mai mult ca oricând, contează calităţi ca perseverenţă, rezistenţă, realism, 
tenacitate – atribute ce dau tăria de caracter.

Generozitatea
Suntem datori să împărtăşim succesul nostru în afaceri cu cei din jurul nostru, să dăm înapoi societăţii o 

parte din investiţia pe care aceasta, de-a lungul timpului, a făcut-o în noi ca indivizi. Nu în ultimul rând, suntem 
datori să acţionăm ca modele de conduită pentru semenii noştri mai puţin norocoşi în viaţă, conştientizând că 
într-o societate polarizată şi divizată afacerile private mici şi mijlocii nu au mari şanse de reuşită, ca urmare a 
consumului redus de bunuri şi servicii. 

Sunt calităţi esenţiale ale personalităţii întreprinzătorului de 
succes, definind succesul ca abilitatea şi talentul de a iniţia şi conduce 
afaceri viabile. Respectul de sine ajută la poziţionarea corectă faţă de 
rezultatele eforturilor anteprenoriale, la relaţionarea normală, 
armonioasă cu familia şi comunitatea, dar mai ales alimentează 
altruismul şi dorinţa de a împărtăşi şi altora secretele reuşitei. 
Respectul faţă de ceilalţi presupune ca luarea deciziilor antreprenoriale 
să se facă respectându-le interesele. 
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Reţeaua Naţională de Experţi Multiplicatori STEPS
 

Profesorii de antreprenoriat STEPS sunt modele de reuşită în afaceri

Antreprenoriat înseamnă viziune, iniţiativă, creativitate, apetit pentru risc şi, nu în ultimul rând, realism. 
Indiferent de natura şi mărimea afacerii, indiferent de domeniul de activitate şi de anvergura viziunii de business 
a fiecăruia în parte, de succesele sau eşecurile trăite, numitorul comun al tuturor celor care şi-au luat destinele 
în propriile mâini este acela al încrederii în forţele proprii. Lectorii şi consultanţii în afaceri ai proiectului 
“Antreprenor pas cu pas”, reuniţi în Reţeaua de Experţi Multiplicatori STEPS, profesorii dumneavoastră de 
antreprenoriat,  sunt, din acest punct de vedere, adevărate modele. Specialişti în diverse domenii, de la 
marketing, management la economie socială şi având o experienţă profesională solidă în spatele lor, toţi, 
aproape fără excepţie, au luat decizia, într-un anumit moment al existenţei, de a intra în mediul privat, de a iniţia 
afaceri proprii. Au, aşadar, experienţă practică în economia reală, ştiu ce înseamnă să faci business în România, 
dar au şi cunoştinţele antreprenoriale obligatorii asigurării reuşitei. Din această poziţie, lectorii STEPS şi-au 
perfecţionat abilităţile de înteprinzători privaţi printr-un valoros transfer de know-how antreprenorial realizat în 
colaborare cu reputaţii consultanţi britanici ai firmei MSK Global Trainig şi sunt pregătiţi să vă împărtăşească 
cunoştinţe şi tehnici necesare reuşitei în afaceri.

Membrii Reţelei de Experţi Multiplicatori a proiectului STEPS vor fi implicaţi în etapele următoare ale 
proiectului astfel:

Ca experţi (speakeri) în cadrul seminariilor de informare destinate promovării culturii antreprenoriale: 4 
seminarii/regiune, în total 32 seminarii; 

Ca formatori în cadrul cursurilor destinate dezvoltării competenţelor antreprenoriale şi manageriale: 6 
grupe de curs/regiune, în total 48 grupe; 

Ca experţi consultanţi în cadrul sesiunilor de asistenţă şi consultanţă pentru cursanţi, destinate 
îmbunătăţirii planurilor de afaceri şi iniţierii de activităţi independente: 84 ore consultanţă/regiune, în total 672 
ore.    

Londra: Traineri şi experţi români, cu experienţă practică solidă în 
managementul afacerilor, reuniţi sub egida Institutului Român de  Cercetări 
Economico-Sociale şi Sondaje --IRECSON,  participă la sesiunile de formare 
organizate de furnizorul britanic de servicii de consultanţă MSK Global Training.

Buşteni: Sesiunile de transfer de bune practici şi know-how britanic pentru 
experţii multiplicatori de cunoştinţe antreprenoriale, ei înşişi întreprinzători 
privaţi
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Editor: Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale şi Sondaje IRECSON 

Data publicării: Septembrie 2011

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu 
poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Titlul programului: Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Titlul proiectului: Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin 
transfer transnaţional de bune practici şi formare profesională a 
întreprinzătorilor din România – STEPS (POSDRU/92/3.1/S/61332)

Calendarul activităţilor STEPS până la sfârşitul anului 2011

În perioada septembrie 2011 – decembrie 2011, lista activităţilor din cadrul proiectului “Dezvoltarea 
competenţelor antreprenoriale prin transfer transnaţional de bune practici şi formare profesională a 
întreprinzătorilor din România – STEPS” cuprinde:

 Activităţi de promovare a proiectului în cele 8 regiuni de dezvoltare ale ţării, întreprinse în principal de 
către responsabilii regionali şi realizarea bazei de date cu potenţialii participanţi la seminariile de informare şi la 
cursurile de antreprenoriat (septembrie – decembrie)

 Demararea înscrierilor la seminariile şi cursurile de antreprenoriat (septembrie)
 Organizarea seminariilor de informare în domeniul antreprenoriatului în cele 8 regiuni de dezvoltare, 

conform următoarei programări:

Organizarea cursurilor, examenelor şi consultanţei în domeniul antreprenoriatului, conform următorului 
calendar:

 Cursuri antreprenoriat în cele 8 regiuni de dezvoltare: 15.10.2011 – 20.11.2011
 Examene: 26.11.2011
 Sesiuni de consultanţă în afaceri destinate absolvenţilor cursurilor de antreprenoriat: 3.12.2011 – 4.12.2011
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