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Experiențe de formare antreprenorială în Slovenia 

În perioada 30 iulie-5 august 2017 2 dintre angajații Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, 

Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Filiala Iasi au participat la cursul “Teaching 

Entrepreneurship in Schools: Experiential Approach” desfăşurat în Liubliaja, Slovenia, în cadrul 

proiectului „Mobilități de pregătire pentru o organizație puternică!” finanțat în cadrul 

Programului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 - Educația adulților. 

La curs cei 2, respectiv consilierul juridic și unul dintre formatorii organizației, s-au familiarizat 

cu modelul de afaceri Canavas pentru a experimenta modul de predare a conceptelor 

antreprenoriale de bază împreună cu alți 5 participanți din Spania și Polonia. 

În 2010 Alex Osterwald și Yves Pigneur au dezvoltat modelul Canvas cu ajutorul a 470 de 

profesionisti şi cercetatori în domeniul afacerilor, membrii ai forumului Business Model 

Innovation. Modelul Canavas  este un model de afaceri ce identifică elementele care fac o 

afacere să funcţioneze cu succes. 

Acest instrument se utilizează în planificarea unei afacerii propunând realizarea unei reprezentări 

grafice a afacerii, sub forma unei planşe cu 9 cadrane, în care sunt introduse componentele 

afacerii şi conexiunile dintre acestea. Prin acest instrument se evidenţiază sau se proiectează 

strategia de afaceri a firmei/organizaţiei. Modelul evidenţiază modul în care organizaţia creează, 

livrează şi transformă valoarea, fiind utilizat în proiectarea unei noi afaceri sau reproiectarea 

uneia mai vechi, în analiza viabilităţii unei idei de afaceri sau în analiza afacerilor concurente, în 

vederea identificării de bune practici. 

Participanții au  rămas cu o impresie plăcută în urma participării la acest curs interactiv organizat 

de organizația slovenă Skupina Primera și susținut cu mult profesionalism de formatorul 

economist Tine Nagy. Pe lângă faptul că au avut ocazia de a învăța lucruri noi cu aplicabilitate 

practică, s-au bucurat de ospitalitatea gazdelor, dobândind noi experiențe prin interacțiunea cu 

participanții la curs din Spania și Polonia. 

Modelul Canavas îşi gaseşte aplicabilitate în domeniul practicii independente a profesiei de 

asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical sub forma cabinetelor de practică 

independentă, cu ajutorul acestuia determinându-se clienţii respectiv, pacienţii cabinetelor de 

practică, relaţiile cu aceştia, activităţile cheie ce se pot desfăşura în cadrul cabinetelor de 

practică, partenerii, sursele de venit, resursele şi costurile necesare unei funcţionări susţinute a 

cabinetului de practică independentă. 

Finalitatea celor 2 participări Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor și 

Asistentilor Medicali din Romania Filiala Iasi se va concretiza într-o consiliere eficientă și 

organizarea de workshopuri de antreprenoriat pentru asistenții medicali care doresc să deschidă 

cabinete de practică independentă în județul Iași. 

 


