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Ateliere de antreprenoriat 
 

Descriere:  
 

Organizarea de ateliere practice, întâlniri informale și de networking cu moderatori, 
invitați și vorbitori din mediul de afaceri, manageri și proprietari de companii cunoscute 
din România. Liderii împărtășesc din experiența și expertiza lor, într-un dialog deschis cu 

potențiali antreprenori sau antreprenori începători. Proiectul este susținut de un grup de 
experți și beneficiază de un site dedicat pentru a oferi suport antreprenorilor.  

 
Proiectul are o durată de cinci ani și își propune să atingă 3.000 de persoane din grupul 

țintă. În primul an, minim 150 de tineri antreprenori vor trece prin cele 10 teme ale 
atelierelor.  
 

Atelierele vor avea loc lunar și vor fi dedicate unui subiect specific. Lectorii acestor 
ateliere vor fi “antreprenorii model”, specialiști din cadrul firmelor conduse de gazde și 

experți invitați. 
 
Ateliere pentru antreprenori Inițiați: 

 CRISTIAN NACU: Cum să te finanțezi altfel decât bancar? 
 ANTOANETA CURTEANU: Business plan + finanțare bancară 

 ADELA JANSEN: HR for NON-HR 
 BOGDAN TUDOR: Cum să scrii un business plan ca să-ți dublezi șansele de 

finanțare? 

 SPERANȚA MUNTEANU: Ce să faci ca să contezi în piață? 
 GABRIEL AFTENIE: Networking 

 LAURA VOINEA: Cercetări de piață 
 VERONICA SAVANCIUC:  

o Strategii de comunicare & Social media 

o Discuții cu antreprenori și manageri de succes și studii de caz 
 COSTEA DUMITRESCU: FINANCE for NON-FINANCE 

 SPERANȚA MUNTEANU, VASILE LUȚAI: 
o Fuziuni și achiziții 
o Strategii de creștere 

 
Ateliere pentru Începători: 

FLORIN FURDUI: 
 Luna de miere și primul an 
 Coaching 

 
Alte componente ale proiectului: 

1. Întâlniri lunare de networking și mentorat 
2. Crearea unui corp de experți (coach și mentori) care pot oferi consultanță 

personalizată pentru antreprenori 
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Membrii Consiliului de Proiect 
 
COMITET DIRECTOR 

 Gabriel AFTENIE – Babylon Consult - Coordonator 
 Costea DUMITRESCU - Ascendis 

 Veronica SAVANCIUC – Lowe 
 Victor DRAGOMIRESCU – Romanian Software 

 Magda MANEA - RBS 
 Florin FURDUI – Portland Trust 
 Bogdan TUDOR – Class IT 

 Hariton-Vasile LUȚAI – Quest Advisors 
 Adela JANSEN – BRD 

 Lucian BUTNARU – Zebra Pay 
 
Voluntari 

 Radu Cănănău-Voiță 

 Alina Drînceanu 


