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Campania „Săptămâna europeană a IMM-urilor” este
coordonată de Comisia Europeană şi promovează
antreprenoriatul, aliniindu-se pachetului de măsuri Un „Small
Business Act” pentru Europa. Campania este derulată în 37 de
ţări, astfel încât la activităţile care se desfăşoară la nivel local,
naţional sau regional să poată participa cât mai mulţi antreprenori,
actuali şi viitori.
Aceasta îşi propune:
•
să prezinte măsurile de sprijin pe care le oferă UE şi
autorităţile locale, regionale şi naţionale IMM-urilor şi
microîntreprinderilor;
•
să promoveze antreprenoriatul şi astfel să determine o
creştere a numărului de persoane, în special tinere, care se gândesc
serios la o carieră de antreprenor;
•
să le recunoască antreprenorilor contribuţia pe care şi-o
aduc la creşterea gradului de bunăstare, la crearea de locuri de
muncă, la ameliorarea competitivităţii şi dezvoltarea inovării.
Săptămâna europeană a IMM-urilor, ediţia 2014, s-a desfăşurat
în perioada 29 septembrie - 5 octombrie şi a fost marcată în cadrul
Universităţii „Constantin Brâncoveanu” Piteşti - Centrul
Universitar Brăila prin organizarea unei dezbateri cu tema
„Femeia antreprenor - rolul educaţiei antreprenoriale în viaţa
IMM-urilor”. Manifestarea a fost organizată în parteneriat cu
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din
România - Filiala Brăila, în data de 2 octombrie 2014, în Aula
Universităţii „Constantin Brâncoveanu” şi s-a bucurat de
participarea a numeroşi invitaţi: d-na Camelia Drăgan, Preşedinte
al Asociaţiei pentru Antreprenoriat din România, dl. Mircea
Florin, Director General al R.A. Administraţia Zonei Libere

Brăila, Cristiana Surdu, reprezentant Camera de Comerţ,
Industrie şi Agricultură Brăila, d-na Anca Constantin, Director
Executiv al Direcţiei Regionale de Statistică Brăila, antreprenori,
profesionişti contabili membri CECCAR, cadre didactice,
studenţi.
Dezbaterea a fost condusă de d-na Camelia Vechiu, Decan al
Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice
Brăila şi d-na Paula Ştefănescu, Preşedinte al CECCAR Filiala
Brăila.
În deschidere, d-na Paula Ştefănescu, Preşedinte al CECCAR
Filiala Brăila, a prezentat câteva dintre calităţile pe care trebuie să
le aibă un antreprenor: viziune; inteligenţă şi creativitate;
perseverenţă şi determinare; responsabilitate; gândire pozitivă;
pasiune pentru propria afacere. Adresându-se în special
studenţilor prezenţi, şi nu numai, d-na Ştefănescu a precizat că un
prim pas pe această cale poate fi făcut prin activităţi de voluntariat,
activităţi ce au fost de curând reglementate în ţara noastră prin
Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat
în România. Statutul de voluntar oferă experienţă practică prin
implicarea în diverse proiecte şi activităţi, lucrând în echipă,
confruntându-se cu diverse situaţii şi probleme, voluntarii
dobândind noi abilităţi, noi cunoştinţe, noi atitudini, într-un
cuvânt, noi competenţe.
D-na Camelia Drăgan, Preşedinte al APAR, a subliniat că
organizaţia pe care o conduce este implicată în sprijinirea
iniţiativelor în afaceri, promovând ateliere de lucru adresate
antreprenoriatului, evenimente de biz-matching, seminarii şi
conferinţe pe teme antreprenoriale.
continuarea in pagina 3
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Încă de la început spun că sunt foarte sigur că am făcut cea mai bună
alegere, în primul rând pentru că am decis să merg la studii prin programul
ERASMUS și în al doilea rând că am ales universitatea Mykolo Romeris din
Vilnius, capitala Lituaniei.
Experiența în sine, am crezut că e predictibilă, obișnuită, însă au fost
multe lucruri pe care nici nu te aștepți să le întalnești, ceea ce face ca "experiența
ERASMUS" să fie deosebită sub toate aspectele posibile.
Despre universitatea aleasă, numai de bine: profesori capabili și serioși,
mediu exemplar din punct de vedere material, cursuri foarte diversificate, sistem
informatic exemplar (user friendly). Universitatea, ca și construcție în sine, este
impresionantă, cu arhitectură modernă și săli de cursuri spațioase și luminoase.
Evenimente culturale foarte dese chiar în incinta universității, în principal
expoziții de artă.
Orașul este foarte asemănător cu orașele din România fiind compus dintr-o
parte modernă și o parte cu arhitectură veche. Foarte curat, foarte multe
monumente, foarte multe parcuri, foarte multe lacașe de cult, catedrale, biserici și
mănăstiri. Sistemul de transport în comun este exemplar și ieftin ceea ce-l face
potrivit pentru studenți.
Ca o concluzie, în viitor aș face aceeași alegere fără a sta pe gânduri.
Rădulescu Nicolae-Bogdan, FMMAE Rm-Vâlcea
Universitatea Constantin Brâncoveanu

3

Săptămânal editat de Universitatea Constantin Brâncoveanu.
Se distribuie gratuit în cotidianul CURIERUL ZILEI

ADMITERE 2014
www.univcb.ro

Femeia antreprenor - rolul educaţiei antreprenoriale în
viaţa IMM-urilor

Iniţiativa se constituie ca unul dintre pilonii importanţi ai antreprenoriatului iar
d-na Drăgan a exemplificat câteva astfel de iniţiative ce au avut loc, în ultima
perioadă, în Brăila (crearea incubatorului de afaceri la Brăila; punerea în valoare a
patrimoniului cultural şi natural al Brăilei prin promovarea clădirilor vechi, situate
în centrul istoric al municipiului, promovarea tradiţiilor populare specifice zonei)
sau care pot fi exista în viitor: iniţiative ale angajatorilor de a solicita universităţilor
absolvenţi având competenţe în anumite domenii; iniţiativa tinerilor de a dezvolta
afaceri cu finanţare prin fonduri europene.
Trecerea de la statutul de salariat la cel de antreprenor presupune însă şi mult
efort. Sentimentul că îţi aduci contribuţia la dezvoltarea comunităţii locale, că
asiguri locuri de muncă, implică multă muncă şi responsabilităţi pe care un
antreprenor trebuie să şi le asume. Femeile antreprenor pot face multe lucruri în
timp scurt (sunt mame, soţii, gospodine) iar realităţile din prezent demonstrează
că pot face şi afaceri.
Nu trebuie însă pusă în plan secundar necesitatea de a ne educa în permanenţă,
investiţia în educaţia antreprenorială conducând la dezvoltarea atitudinilor,
abilităţilor şi cunoştinţelor în ceea ce priveşte comportamentul antreprenorial de
succes.
D-na Decan Camelia Vechiu a arătat că statutul de antreprenor presupune
iniţiativă, curajul asumării riscurilor, atitudinea critică, creativitatea şi o gândire
orientată spre rezolvarea problemelor şi mai puţin spre găsirea unor vinovaţi. Din
experienţa de la catedră, se desprinde cu certitudine faptul că tinerii brăileni sunt
dornici să înveţe, sunt ambiţioşi şi dau dovadă de tenacitate. Tocmai din aceste
motive, ei trebuie motivaţi să rămână în Brăila şi să devină antreprenori care să
contribuie la dezvoltarea comunităţii locale. Statisticile confirmă faptul că este
nevoie de mult efort din acest punct de vedere: la sfârşitul anului 2013, doar circa
7.000 de societăţi comerciale din Brăila au depus situaţii financiare anuale.
D-na Carmen Tamaşi-Klaus, Director Executiv al CECCAR Filiala Brăila, a
afirmat că, din analiza întreprinsă de această instituţie, a rezultat că din 7.243 de
societăţi comerciale din judeţul Brăila care au depus situaţii financiare anuale la
31.12.2013, circa 6.900 au avut activitate în exerciţiul financiar 2013. Dintre
acestea, doar 359 au avut o cifră de afaceri mai mare de 700.000 EUR.
Transpunerea în legislaţia ţării noastre a prevederilor Directivei 34/2013 a
Parlamentului European şi a Consiliului Europei privind situaţiile financiare
anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de
întreprinderi va conduce la modificarea criteriilor de clasificare a întreprinderilor
în microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii şi întreprinderi
mari. De exemplu, microîntreprinderile vor fi considerate cele care îndeplinesc
două dintre următoarele criterii:
a) totalul bilanţului: 350.000 EUR;
b) cifra de afaceri netă: 700.000 EUR;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.
Astfel, o parte dintre IMM-uri va trece la categoria microîntreprinderilor, ceea
ca va avea ca implicaţie creşterea ponderii microîntreprinderilor şi scăderea
procentului de IMM-uri.
Dl. Florin Mircea, Director General al Administraţiei Zonei Libere, a punctat
un aspect esenţial, şi anume faptul că unii antreprenori, atunci când încep o
afacere, nu au un plan de afaceri detaliat, bine pus la punct. Alţii nu au o cultură
antreprenorială, nu s-au educat pentru a dobândi, cu adevărat, statutul de
antreprenor. Deci, astfel de evenimente care promovează antreprenoriatul sunt
binevenite în comunitate, deoarece facilitează comunicarea între oamenii de
afaceri, reprezentanţii asociaţiilor de IMM-uri, reprezentanţii instituţiilor
financiare, viitori antreprenori şi alţi factori direct interesaţi.
O comunitate puternică de afaceri la Brăila poate începe de la un nucleu mic,
bazat, de exemplu, pe potenţialul agricol al zonei, după care se poate ajunge la o
structură dezvoltată de tip cluster. La aceasta îşi pot aduce contribuţia şi cele două
instituţii de învăţământ universitar care există în oraşul nostru, respectiv
Universitatea „Contantin Brâncoveanu”, prin Facultatea de Management
Marketing în Afaceri Economice Brăila şi Universitatea „Dunărea de Jos” din
Galaţi, prin Facultatea de Inginerie şi Agronomie. Un prim pas a fost făcut prin
crearea incubatorului de afaceri, procesul de selecţie a firmelor fiind în plină
desfăşurare. Prin intermediul acestei structuri vor fi sprijinite 20 de IMM-uri, prin
acordarea de facilităţi conform legislaţiei în vigoare, pentru a creşte economic şi
ulterior să aducă din ce în ce mai mulţi bani la bugetul local.
D-na Elena Enache, Director al Departamentului de Învăţământ cu Frecvenţă
Redusă din cadrul Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, a evidenţiat că
misiunea universităţii noastre, în acest context, este aceea de a învăţa tinerii să facă
antreprenoriat, de a pune bazele culturii antreprenoriale în rândul tinerilor, astfel
încât aceştia să fie motivaţi să rămână pe plaiurile natale şi să se integreze în

comunitatea de afaceri locală.
Câteva dintre invitatele în calitate de „femei antreprenor” au fost d-na Maria
Vasile, expert contabil dar şi asociat în cadrul Librăriei Carioca Brăila, d-na Gina
Tudose, expert contabil, practician în cabinetul propriu de expertiză contabilă şi
d-na Elena Nicoleta Murariu, expert contabil, administrator al S.C. Klassnimar
Impex S.R.L. Brăila, societate de expertiză contabilă.
D-na Maria Vasile, absolventă a Facultăţii de Management Marketing în
Afaceri Economice Brăila, în prezent expert contabil dar şi asociat în cadrul
Librăriei Carioca din Brăila, a pornit pe drumul antreprenoriatului în urmă cu 6
ani. Afacerea pe care o gestionează este cea de vânzări de carte, articole birotică papetărie, accesorii pentru birou, rechizite şcolare. D-na Vasile a ales să îşi
dezvolte afacerea printr-o metodă de promovare ce vizează educaţia copiilor şi a
menţionat câteva dintre numeroasele proiecte educaţionale în care Librăria
Carioca s-a implicat: Târgul de şcoală de la Brăila Mall desfăşurat în atmosfera
poveştilor lui Ion Creangă, atelierul de ceramică din cadrul Clubului de Vacanţă
organizat de Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila, având tematica „Brăila de
altădată”, Târgul meşterilor populari de la Casa „Petre Ştefănescu Goangă”. În
desfăşurarea atelierelor specifice acestor activităţi au fost implicaţi şi alţi parteneri,
cum ar fi Scout Centrul Local Braila, S.C. Fanyon S.R.L., ING Asigurări. Acest
fel de promovare are un impact pe termen lung, dar, cu siguranţă, dă rezultate.
D-na Gina Tudose, expert contabil, este în prezent practician în cabinetul
propriu de expertiză contabilă, care, de altfel, a obţinut locul I în topul societăţilor
de expertiză contabilă, după cifra de afaceri şi numărul de salariaţi, fiind premiat
în cadrul Zilei Contabilului, eveniment organizat de CECCAR Filiala Brăila în
data de 21 septembrie 2014. D-na Tudose „şi a luat viaţa în propriile mâini”, după
cum chiar dumneaei s-a exprimat şi consideră că femeile au puterea de a ieşi din
„zona de confort” pentru a trece la starea de „a făptui”.
În antreprenoriat, trebuie să faci faţă zilnic provocărilor, de aceea este esenţial
să lucrezi într-o echipă bine închegată. Pentru d-na Tudose, salariaţii săi sunt
colegi de la care are în permanenţă de învăţat câte ceva. De asemenea, clienţii sunt
foarte importanţi, iar implicarea sa şi a echipei sale în activitatea desfăşurată este
totală. Sfatul dumneaei pentru cei ce doresc să demareze o afacere este: „Dacă
aveţi un vis, trebuie să îl bugetaţi şi să îl realizaţi !”.
D-na Elena Nicoleta Morariu, manager al unui cabinet de expertiză contabilă,
este antreprenor de doar 6 luni, după ce 10 ani a fost salariat al unei bănci şi a
acumulat experienţă, care, în prezent, îi este de mare folos. D-na Morariu a
subliniat faptul că în antreprenoriat este necesar să te educi în permanenţă,
educaţia fiind o investiţie în sine. În acest domeniu concurenţial, trebuie să cunoşti
foarte bine legislaţia, să fii creativ, să le oferi clienţilor soluţiile cele mai bune. „Să
ne educăm pentru a educa!” este motto-ul după care îşi ghidează astăzi activitatea.
Calităţile femeii antreprenor au fost evidenţiate de d-na Gianina Ciorăşteanu,
lector doctor în cadrul Universităţii „Constantin Brâncoveanu”: viziune,
creativitate, dinamism. Pentru a dobândi aceste calităţi, educaţia în antreprenoriat
trebuie să înceapă de timpuriu, de pe băncile şcolii, să continue pe parcursul
studiilor universitare şi apoi pe tot parcursul vieţii. În afară de educarea tinerilor,
este necesară educarea întregii societăţi în care trăim, în sensul că este nevoie de o
viziune pozitivă faţă de oamenii de afaceri.
Rezultatele dezbaterii au fost apreciate de participanţi ca fiind pozitive,
evenimentul prezentând antreprenoriatul drept o alternativă de carieră şi
dezvoltare personală şi punând în lumină imaginea reală a antreprenoriatului
feminin – creator de valoare şi de locuri de muncă.
Autor,
Lect. dr. Cristina Bunea-Bontaş
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