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INTRAPRENORIAT: următorul concept important în lumea afacerilor 

Intraprenoriatul şi intraprenorul au pătruns în vocabularul de afaceri abia recent însă, în scurt 

timp, au reuşit să incite interes, în special în sectorul şi industria de vârf ale TIC. Concurenţa, 

nevoia dezvoltării de idei noi, mediul corporativ şi de afaceri aflate în permanentă 

schimbare, nu permit trecerea cu vederea, pur şi simplu, a creativităţii, indiferent de unde ar 

apare ea. Companiile şi afacerile au nevoie, de foarte multe ori, să se bazeze pe potenţialul 

intraprenorial inovativ al propriilor resurse umane. Ceea ce organizaţiile au de făcut este să 

permită intraprenoriatului să se dezvolte, stimulând şi sprijinind potenţialii intraprenori. 

În acest sens, proiectul finanţat de UE „Intraprise - Infusing entrepreneurial skills in the 

corporate ICT environment” (Intraprise - Infuzie de competenţe Antreprenoriale în mediul 

corporativ TIC), din cadrul programului Erasmus+ al Comisiei Europene, dezvoltă un program 

de instruire intraprenorială pentru managerii şi angajaţii companiilor TIC, în vederea adoptării 

unei „culturi intraprenoriale” în mediile lor de lucru. Acesta va susţine instruirea practică în 

competenţe şi aptitudini  intraprenoriale prin e-learning (internet), acţiuni on-the-job (la locul 

de muncă), peer-learning (învăţare reciprocă). 

În momentul de faţă studiem „cum se desfăşoară lucrurile” în comunităţile intracompanie 

ale unor întreprinderi din Cipru, Belgia, Grecia, Italia, România şi Spania, ţări implicate în 

Intraprise. Pornind de aici, vom începe să punem laolaltă toate elementele pentru a constitui 

un material de instruire intraprenorială potrivit nevoilor, rutinelor zilnice şi atitudinii posibililor 

„adepţi” intraprenoriali, cărora li se va oferi apoi ocazia de a utiliza şi testa cunoştinţele 

furnizate. 

Lucrarea este realizată de Universitatea de Tehnologie din Cipru (coordonator proiect), 

RNDO Ltd de asemenea din Cipru, MTC sprl şi Eurocio din Belgia, Militos Consulting S.A. şi 

Foundation din Grecia, Melius s.r.l din Italy, Singular Logic din România şi Rambla Asesores 

(RBS) din Spania. 

Pentru mai multe informaţii, puteţi vizita website-ul proiectului www.intraprise-project.eu 

sau/şi contacta pe Dr. Diofantos Hadjimitsis la d.hadjimitsis@cut.ac.cy / dl. Marios Tzouvaras 

la marios.tzouvaras@cut.ac.cy 

Intraprise - Infuzie de competenţe Antreprenoriale în mediul corporativ TIC dezvoltă un 

program de instruire intraprenorială bazat pe structuri organizaţionale bine documentate şi 

practici intraprenoriale existente. Va fi proiectat un curriculum de curs de instruire, oferindu-

se şi un material de instruire printr-o platformă de învăţare online prin internet (e-learning). Se 

vor organiza şi ateliere de lucru separate, în Cipru, Belgia, Grecia, Italia şi Spania, 

prezentându-se materialul de instruire companiilor TIC selectate, oferind oportunitatea 

utilizării şi testării datelor furnizate pe o perioadă de aproximativ 3 luni. Întregul proces va fi 

monitorizat şi evaluat, ducând astfel la optimizarea Cursului Intraprise de Intraprenoriat 

pentru companiile TIC. 
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