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PRIMA ÎNTÂLNIRE DE PROIECT A PARTENRILOR ÎN STOCKHOLM, SUEDIA 
În perioada 16 - 17 decembrie 
2019, a avut loc în Stockholm, 
Suedia, prima întâlnire a 
partenerilor proiectului EFE. La 
întâlnire au participat 
reprezentanți din Suedia, 
Portugalia, Spania (2), Polonia, 
România și Irlanda. Proiectul se 
va desfășura pe o perioadă de doi 
ani, iar pentru început, am 
inițiat crearea unui chestionar 
pentru antreprenori, care să  
identifice obstacolele care 
trebuie abordate în primii cinci 
ani de la înființarea unei firme. 

Următoarea întâlnire de proiect 
va avea loc în Vejer, Spania între 
20 și 21 Aprilie 2020. 

Parteneriatul este compus din: 

-Center för Socialt 
Entreprenörskap Sverige - 
Suedia 

-Indepcie - Spania 

-Arid – Polonia 

-CPIP – România 

-Asociación para el 
desarrollo rural del litoral 
de la Janda – Spania 

-APSU - Portugalia 

-I & F Education - Irlanda 

CE PRESUPUNE EFE? 

Proiectul EFE își propune să 
ajute antreprenorii în primii 
cinci ani de la înființarea unei 
firme, să depășească cele mai  
importante dificultăți. Ne 
dorim identificarea a 
cincisprezece  situații/ 
dușmani care pot fi abordate 
prin coaching (îndrumare).  

Ne vom focusa mai degrabă pe 
abilitățile soft/ relațiile 
interuname, decât pe 
abilitățile hard/ tehnice.  

Proiectul EFE se realizează 
printr-o cooperare 
transnațională pentru a 
permite învățarea unei țări de 
la cealaltă. 
 
 Acesta își propune să creeze 
un sistem  de instruire care să 
se aplice majorității situațiilor 
cărora trebuie să le facă față 
în prezent antreprenorii, IMM-
urile și muncitorii europeni, 
cu intenția de a contribui la 
îmbunătățirea și consolidarea 
economiei locale și naționale, 
în special în companiile mici, 
acestea reprezentând 90% din 
sectorul productiv al UE 
(potrivit Eurostat). 

 



 

 

OBIECTIVELE NOASTRE 
Una dintre formele antreprenoriatului este aceea în care coaching-ul și 

inteligența emoțională pot lucra/colabora. Aceasta nu are legătură cu 

informațiile financiare, afaceri, consultanță fiscală etc, ci cu 

managementul celorlalte abilități, precum lipsa motivației, lipsa 

obiectivelor, probleme în luarea deciziilor sau respectul de sine.  

 

 

Pentru a realiza acest lucru, 
proiectul EFE urmărește 
următoarele obiective cu 
îndrumători, antreprenori, lideri 
și manageri ca utilizatori finali: 
• Dezvoltarea capacității 
antreprenoriale a cetățenilor și 
organizațiilor europene ca unul 
dintre obiectivele principale ale 
politicii pentru UE. 
• Stabilirea unui program de 
instruire care însoțește 
utilizatorii finali în 
implementarea competențelor de 
formare dobândite și a planurilor 
de formare. 
• Definirea importanței 
antreprenoriatului și talentelor 
necesare succesului 
antreprenorial. 
• Găsirea talentelor non-tehnice 
necesare pentru a răspunde 
cerințelor antreprenoriatului. 

• Furnizarea conversațiilor 
eficiente de coaching, care vor 
ajuta indivizii să își dezvolte 
talentele antreprenoriale. 
• Ajutarea indivizilor să înțeleagă 
și să aplice talentele lor 
antreprenoriale pentru creșterea 
succesul în afaceri. 
• Sprijinirea dezvoltării 
antreprenoriatului în 
comunitățile locale. 
• Promovarea schimbului între 
utilizatorii finali, atât la nivel 
regional cât și între țări. 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

                  

  

http://www.efeproject.eu/ 

https://www.facebook.com/efeproject 

Disclaimer: Responsabilitatea privind această publicație revine 
integral autorului. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru 
modul în care sunt utilizate informațiile publicate. 

„Un lucru care lipsește din 
această discuție este  

reprezentat de atributele 
individului, de acea 

persoană care se află în 
centrul unei companii, luând 

decizii de zi cu zi pentru 
conducerea afacerii în 

circumstanțe extrem de 
incerte” 


