
 

 

“Meet the Entreprenuer”  

“Antreprenori de success – invață de la …. 

Serii educaționale menite să te inspire și să te ajute să înveți de la antreprenori de succes 

 

Universitatea Lucian Blaga  din Sibiu și Camera de Comerț Britanică din România (BRCC), 
filiala Sibiu, DWS, CFAS, EBW au început colaborarea în anul 2018 prin lansarea unor serii 
de forumuri "Antreprenori de succes – învață de la ....". 

Până în prezent s-au desfășurat 11 evenimente pe perioada activităților didactice, o dată la 
două săptămâni ele fiind deschise atât studenților, cât și publicului larg, în funcție de spațiul 
alocat. Locul de desfășurare a fost întotdeauna în locațiile universității. 

Ce ne dorim să realizăm cu aceste evenimente? 

Ne-am dorit să aducem antreprenori din întreaga comunitate locală, absolvenți ai 
universității, povești de succes naționale și internaționale dintr-o gamă diversă de industri și 
experiențe, discuțiile de 90 de minute implicând un amestec de formate, concepute pentru a 
ajuta atât întreprinzătorul cât și participantul să învețe provocările cheie, sfaturi și informații 
despre funcționarea și dezvoltarea unei afaceri și bune practici în aplicarea expertizei într-un 
anumit domeniu. 

Aceste tipuri de programe comunitare de comunicare sunt esențiale pentru a ajuta la 
inspirarea unei noi și viitoare generații de oameni de afaceri locali și pentru a dezvolta locuri 
de muncă la nivel local. Șansa de a auzi despre bătăliile și succesele, eșecurile, lecțiile 
învățate și înțelepciunea câștigată de la decizia îndrăzneață de a păși în necunoscut pentru a 
crea locuri de muncă și pentru a construi o afacere este un eveniment unic. 

Deschidere evenimente anul 2020  

Înregistrare participare eveniment: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel5S6ZpEAPHIIt8opEBXuvK6v_oNLfdEpAY
aeGfpYe3FRyIw/viewform 

Unde și când? 

Evenimentul va avea loc marți 20 octombrie 2020 online de la ora 19:00 la 21:00. 

Invitatul nostru este: Alexandra Slăbuțu 

Cine este Alexandra Slăbuțu? 

A locuit în străinătate în ultimii 13 ani, în țări precum Irlanda, Luxemburg și Emiratele Arabe 
Unite. În prezent, împreună cu echipa sa, au creat Millennia Aviation. O inițiativă unică, care 
se focusează pe educația vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) și construirea infrastructurii 
pentru testarea UAV, care are ca scop susținerea accelerării industriei mobilității verticale 
într-un mod responsabil și etic. 



 

Cel mai recent a lucrat cu operatorul irlandez de drone, Manna Drone Delivery, care este 
susținut de guvernul irlandez și de firme de renume europene și americane. În rolul său, 
Alexandra a lucrat îndeaproape cu CEO-ul și echipa executivă la dezvoltarea strategiilor de 
intrare pe piață, prin crearea de relații cheie cu diferiți acționari din America Centrală, EMEA 
și regiunea asiatică. În plus, ea supraveghea operațiunile comerciale și de marketing ale 
primului pilot umanitar de drone pentru Covid-19. 

În trecut, Alexandra a lucrat pentru organizații din companiile aeriene, leasing-ul de avioane 
și setările aeroportului. De asemenea, este cofondatoare a Asociației Studenților Aviației 
Irlandeze, o inițiativă non-profit înființată în 2015, al cărei obiectiv este de a promova 
diversitatea carierei industriei aviatice la nivel național și de a acționa ca o platformă pentru 
networking și învățare. 

Alexandra a absolvit cu distincție Tehnologia Aviației la Dublin Institute of Technology, 
după ce și-a finalizat proiectul de licență pe: Proiectarea și construirea unui afișaj primar de 
zbor pentru sistemele de aeronave pilotate de la distanță și ca instrument de standby pentru 
aeronavele ușoare . 

 

Istoric 2018 - 2019 

Primul eveniment a avut loc la Universitatea Lucian Blaga - Facultatea de Inginerie marți, 30 
octombrie 2018, între orele 19.00 și 21.00 și apoi au continuat la fiecare 2 săptămâni, marțea. 
Evenimentele s-au susținut în diferite limbi în funcție de preferința antreprenorului. 

În anul 2018 am avut ca invitați pe Cristi Cîmpineanu, Liliana Paraipan, Bianca Tudor și 
Ciprian Cândea.  

Cristi Cîmpineanu de la It Perspectives este un fost absolvent al secției de Calculatoare din 
cadrul Facultății de Inginerie care deține o firmă în domeniul software. El ne-a povestit 
despre: 

• Cum să dezvolți o afacere de succes în România 

• Cum să îți păstrezi personalul pe o piață strânsă a forței de muncă în care cererea 
depășește oferta 

• Care sunt provocările pe care le vei întâmpina și cum să le depășești 

• Diferențe între un antreprenor de succes și un angajat de succes 

Liliana Paraipan este fondatoarea primului spa din Romania, și ne-a vorbit despre provocările 
pionieratului și despre importanța pasiunii în dezvoltarea unui business de succes! 

Bianca Tudor ne-a învățat despre branding-ul personal, antreprenoriat social la nivel 
internațional. 

Ciprian Cândea ne-a vorbit despre inteligența artificială și modul în care vor fi afectate 
domeniile de activitate actuale. 

În anul 2019 i-am avut ca invitați pe Maurizio Marchesini, Răzvan Rusu, Ionuț Munteanu, 
Andreea Jianu, Elena Lotrean, Norman Frankel, Thibaut Desmons.  



 

Maurizio Marchesini a prezentat provocările din sectorul conservării clădirilor istorice, 
restaurării de case de patrimoniu, conservarea patrimoniului cultural material, apărarea 
zonelor arhitecturale și urbane protejate.  

Răzvan Rusu a povestit despre managementul riscului din perspectiva domeniul de 
asigurărilor 

Ionuț Munteanu este co-fondator la Eventya (Sibiu City App) ne prezentat cum să îți dezvolți 
un business dintr-o aplicație mobilă și etapele de la idee la produs. De asemenea ne-a 
prezentat cum să creezi necesitatea pe piață pentru un produs de care nimeni nu are nevoie. 

Andreea Jianu ne-a prezentat modul de accesare afondurilor europene pentru înființarea și 
dezvoltarea unui business în domeniul medicinei dentare. 

Elena Lotrean a vorbit despre viitorul educației în secolul 21 și cum poți fi antreprenor în 
domeniul educației.  

Norman Frankel ne-a povestit despre focus management, time management și cybersecurity 
prin robotic process software automation 

Thibaut Desmons ne-a povestit despre competențele pe care pentru piața locurilor de muncă 
din viitor. 


