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Eşecul, o primă treaptă spre reuşita în afaceri

Mru Patel:
„Urmăriţi excelenţa în tot ceea ce întreprindeţi şi profitul 
nu se va lăsa aşteptat”

Atitudine, iniţiativă şi acţiune – sunt cele trei ingrediente cheie ale 
reuşitei în afaceri, consideră Mru Patel, antreprenor şi business 
coach de succes, speaker invitat la seminarul de informare STEPS 
„Eşecul în afaceri: obstacol sau oportunitate?”.

Majoritatea oamenilor evită schimbările şi sunt descurajaţi de ideea că ar putea da greş în ceea ce întreprind. 
Marile modele ale antreprenoriatului, mentori şi surse de inspiraţie pentru generaţii de oameni de afaceri de 
pretutindeni au o abordare exact inversă: se adaptează schimbărilor, căutând oportunităţi acolo unde toţi ceilalţi 
văd doar riscuri şi nu se tem de eşec, considerându-l lecţia necesară dobândirii succesului. Mru Patel (foto) este 
unul dintre aceştia. Preşedinte şi CEO al European Property Investment, cu interese nu doar în sectorul imobiliar, 
ci şi în life coaching şi business training, Mru Patel a împărtăşit participanţilor la seminarul de informare STEPS 
„Eşecul în afaceri: obstacol sau oportunitate?”, desfăşurat în Bucureşti, la finele anului trecut, câteva din lecţiile 
de viaţă şi de antreprenoriat dobândite de-a lungul carierei sale. 

„Teama de eşec, teama de judecata celor din jur şi de dezaprobarea lor este principala cauză a slabei reprezentări 
a firmelor româneşti pe scena business-ului de anvergură”, consideră Mru Patel. „Din punctul meu de vedere, 
cine nu a avut un eşec în afaceri, nu este un partener de încredere. Eu am învăţat mai ales din greşeli, am investit şi 
am pierdut bani pentru că nu cunoşteam specificul afacerii în care mă băgasem. După ce am eşuat, am analizat 
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eşecul şi am învăţat lecţii care ulterior m-au ajutat să câştig. Am învăţat multe 
despre mine însumi, despre limitele mele, despre domeniile în care trebuie să 
evoluez. Am învăţat multe şi despre ceilalţi.”.

Pentru Mru Patel, atitudinea în business este esenţială. “Gândeşte-te întotdeauna, 
înainte de toate, la interesul celui din faţa ta, caută să vii în întâmpinarea dorinţelor 
sale. Fă asta cu sinceritate şi îl vei cuceri ca partener de afaceri. Dacă te preocupă 
doar câştigul tău financiar, chiar dacă nu o spui, celălalt va simţi şi va opune 
rezistenţă”, îi sfătuieşte el pe antreprenorii autohtoni. „Şi acţionează cu hotărâre, 
chiar dacă nu ai toate elementele, chiar dacă îţi asumi riscuri. Atitudinea, iniţiativa şi 
acţiunea te vor impune în faţa celorlalţi. Şi ce este cel mai important, nu urmări în 
primul rând banii, urmăreşte atingerea excelenţei în afacerea pe care o dezvolţi. Fă 
cât poţi de bine ceea ce faci şi banii vor veni cu siguranţă.”
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Bilanţ STEPS
Start în antreprenoriat pentru 218 cursanţi din toată ţara

Examenul de absolvire a cursurilor de antreprenoriat organizate prin programul cu finanţare europeană  
„Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin transfer transnaţional de bune practici şi formare profesională 
a întreprinzătorilor din România - STEPS” constituie încă o etapă în consolidarea unei clase antreprenoriale 
profesioniste.

Prima serie de cursanţi STEPS a susţinut 
cu succes testarea cunoştinţelor şi 
abilităţilor practice în domeniul 
antreprenoriatului, dobândite pe 
parcursul a şase săptămâni de 
pregăt i re  intensă  sub  d i recta  
îndrumare a lectorilor şi consultanţilor 
în afaceri din program. Examenul a avut 
loc în toate cele opt regiuni de 
dezvoltare al ţării în aceeaşi zi. 

Au susţinut testarea cunoştinţelor şi 
abilităţilor practice de antreprenoriat  
218 cursanţi: 27 în Bucureşti, 26 la Iaşi, 
28 la Călăraşi, 28 la Constanţa, 28 la 
Craiova, 27 la Tg. Mureş, 27 la Cluj-
Napoca şi 27 la Reşiţa. 

Examenul a constat în proba scrisă (test 
grilă conţinând noţiuni generale de 
afaceri predate de către lectorii STEPS 
pe parcursul celor şase săptămâni de 
curs) şi susţinerea propriului plan de 
afaceri, schiţat şi mai apoi realizat pe 
perioada cursurilor, împreună cu 
lectorii şi consultanţii din program. 
Prestaţia absolvenţilor a fost apreciată 
şi notată de comisii constituite în toate 
oraşele mai sus menţionate, comisii din 
care au făcut parte reprezentanţii locali  
ai Consiliului Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor, consultanţi în 
afaceri şi experţi din cadrul echipei de 
proiect STEPS. 

Responsabilul regional STEPS pentru Regiunea NE, dl. Marcel Dumitriu, împreună 
cu grupa de 26 de absolvenţi STEPS pe care a coordonat-o pe parcursul cursurilor. 

O parte dintre absolvenţii cursurilor desfăşurate 
la Bucureşti, alături de doamna Stela Paris, 

lector şi consultant în afaceri STEPS.

La Reşiţa, programul de formare a abilităţilor 
antreprenoriale STEPS are 27 de absolvenţi.

Cei 27 de absolvenţi ai programului STEPS de la 
Cluj-Napoca, alături de responsabilul regional 

pentru Regiunea NV, doamna Cornelia Macarie.

La Craiova, 28 de tineri antreprenori STEPS privesc 
cu optimism către oportunităţile de dezvoltare 

viitoare.



Echipa STEPS şi cei opt responsabili regionali din cadrul proiectului au analizat atingerea obiectivelor aferente 
primului an, configurând totodată principalele repere ale programului naţional de seminarii de informare şi 
cursuri de antreprenoriat din 2012.

Finalul primului ciclu de seminarii de informare şi cursuri de antreprenoriat desfăşurate sub egida proiectului 
„Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin transfer transnaţional de bune practici şi formare profesională a 
întreprinzatorilor din Romania - STEPS“ marchează debutul unei noi etape în activitatea echipei de proiect.  Înainte 
de începerea celui de al doilea an de cursuri şi seminarii, a avut loc la Bucureşti, pe data de 10 decembrie întâlnirea 
echipei de coordonare STEPS cu cei opt responsabili regionali din cadrul proiectului,  persoane cheie in organizarea 
evenimentelor locale şi selectarea grupului ţintă căruia i se adreseaza programul de pregătire în domeniul 
antreprenoriatului.  Pe agenda întalnirii au figurat analiza activităţii şi a îndeplinirii indicatorilor de performanţă 
pentru anul 2011, precum si programul seminariilor de informare si cursurilor de antreprenoriat de anul viitor. 
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Imagini din timpul prezentărilor şi discuţiilor 

Întâlnirea a debutat cu o prezentare a situaţiei la zi, 
susţinută de dl. prof.univ. dr. Dumitru Porojan, 

manager de proiect STEPS, preşedinte IRECSON.

Voie bună, colinde şi urări de bine la finalul întâlnirii, 
pentru şi alături de toţi colegii din proiect, fără de care 

primul an STEPS nu ar fi fost un succes.


