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Broșura „Poveștile de succes ale tinerilor antreprenori”
își propune, în primul rând, să transmită un mesaj de
încurajare către toți tinerii aflați la început de drum, care
ezită poate să își urmeze propriul vis antreprenorial din
diferite motive. Broșura de față este menită să le ofere
acestora (și nu numai) o altă perspectivă: cea a unui viitor
mai bun.
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Materialul cuprinde 11 povești antreprenoriale ale unor
tineri minunați care au reușit să își transforme ideile
îndrăznețe în afaceri de succes prin accesarea diferitelor
categorii de fonduri europene nerambursabile. Ei ne vor
arăta că posibilitățile de dezvoltare a unei afaceri sunt
acum nelimitate; nu este nevoie decât de creativitate,
curaj și perseverență. Într-adevăr, a pune pe picioare
o afacere este o provocare imensă și nu puține sunt
obstacolele pe care un tânăr antreprenor le va întâlni în
cale. Aventura antreprenorială rămâne totuși una dintre
experiențele care te îmbogățesc cel mai mult și îți oferă
noi perspective, în special atunci când te poți bucura de
tot sprijinul financiar de care ai nevoie.
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Georgiana și Vlad te vor învăța că e bine să îți urmezi inima și
să accepți provocările. Ionel te va convinge că poți schimba
mentalitatea oamenilor și că nu trebuie decât să crezi în
propriul tău vis. Oana îți va povesti cum, de multe ori,
soluția poate fi unirea forțelor, iar Andreea îți va vorbi despre
pasiune și puterea ei de a te împinge spre reușită. Vlăduț te
va sfătui să fii implicat și proactiv, dar și empatic și sufletist.
Cristian te va învăța să ai răbdare și să fii perseverent, iar
Anca te va convinge că se pot face lucruri foarte frumoase
în România. Claudia îți va insufla ambiție și pasiune pentru
frumos și Maria îți va vorbi despre importanța de a te dedica
muncii tale. Marius îți va explica ce înseamnă stabilitatea
și inovația în afaceri, iar Mihai va sublinia importanța
contextului european în care îți poți dezvolta afacerea.

Georgiana Anicăi
Vlad Andrei Blaj

Romanian
Thrills

Bună! Noi suntem Vlad și Georgiana, iar împreună am
Vă invităm deci să răsfoiți paginile broșurii noastre, să
ascultați poveștile tinerilor noștri autori și să vă lăsați
inspirați de aventurile lor. Sperăm că, la final, cât mai
mulți tineri vor deveni interesați de oportunitățile
financiare puse la dispoziție de către UE și vor urma
exemplele de bune practici descoperite în paginile ce
urmează.

2

creat Romanian Thrills – turism autentic prin tururi private
și complet personalizate în România. Cum a început totul?
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Vlad
De mic mi-a plăcut să explorez și să descopăr lucruri noi pe
care să le împărtășesc ulterior cu prietenii mei. Nu e de mirare
că am ales să studiez turismul în facultate, însă, pentru o perioadă de câțiva ani, am încercat să îmi fac o carieră în vânzări.
Așa îmi imaginam la momentul respectiv că e firesc, dar după
doar 3 ani, am decis să îmi dau demisia și să pornesc într-o
călătorie sălbatică de un an ce mi-a redeschis apetitul pentru
călătorit și ospitalitate. Ah, încă ceva, așa am cunoscut-o si pe
Georgiana!

Georgiana
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Sunt o fire curioasă și aventuroasă, mereu mi-au plăcut
provocările. Am studiat marketing și, după câțiva ani de lucrat
în companii mari, am decis că viața are mai mult de oferit decât
să stau 5 zile pe săptămână, 8 ore pe zi, în fața unui birou. În
aceeași perioadă, l-am cunoscut pe Vlad și am decis să ne dăm
demisia și să ne creăm propria aventură împreună. Amândoi
am lucrat împreună câțiva ani în străinătate, timp în care am
avut ocazia să interacționăm cu foarte mulți oameni care își
doreau să ne viziteze, dar nu știau mai nimic despre România,
în afară de Transilvania și de vampiri 😊.

Astfel, am pornit cu ideea de a realiza itinerarii ce
oferă asistență completă, în care noi ne ocupam de tot,
de la transport și ghidajul propriu-zis până la alegerea
cazărilor, participarea la ateliere și alte activități, sau
orice altceva este necesar pentru a ne asigura că turiștii
noștri au cea mai bună experiență posibilă înainte, în
timpul și chiar după efectuarea turului.
Înainte de a începe aventura Romanian Thrills, am
petrecut o vară întreagă de cercetare pe teren, în care
am străbătut țara în lung și-n lat pentru a descoperi
locuri ferite de traseele turistice obișnuite, pe care
puțini le cunosc. Am găsit astfel meșteșugari care au
rămas în satul lor și încă păstrează tradiția artizanatului,
drumuri prin munți cu priveliști uimitoare, aventuri
extreme pe crestele stâncilor și proprietăți deosebite,
administrate de gazde primitoare ce își doresc, de
asemenea, să promoveze România tradițională.
În primul an de activitate, am realizat un mini-documentar de 5 episoade în colaborare cu vloggerii australieni de
la Flying The Nest, în care invitam turiștii să viziteze locurile mai puțin cunoscute din România. Imediat după
lansare, seria a devenit virală pe YouTube și Facebook, însumând milioane de vizualizări din toată lumea.
Dacă vă place ce facem sau dacă aveți sugestii pentru noi,
vă invităm să ne urmăriți aventurile pe pagina noastră de
Facebook (Romanian Thrills) sau pe Instagram (@romanian.thrills). n
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Proiectul a fost gândit pentru a putea dezvolta
o linie de dulceață, iar implementarea
acestuia s-a făcut în anul 2018.

Ionel BURTEA

Abund
Beryy

Abund Berry este un brand născut din pasiunea pentru pământ, pentru fructe

de pădure și pentru produse locale. Atunci când am pornit la drum, noi cei de

la Abund Berry am avut în minte o viziune măreaţă, îndrăzneaţă, de a crea o
schimbare de mentalitate în ceea ce privește achiziţionarea produselor locale.
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Am considerat mereu că producătorii locali
merită să fie cu adevărat valorificați și scoși
în evidență în detrimentul produselor din
import ce parcă ne-au năpădit în ultimii
ani. E timpul să ne întoarcem privirea din
nou spre produsul tradițional românesc și,
împreună, să susținem economia națională.
Suntem convinși că prin unitate și dăruire
vom putea schimba ceva și vom putea ținti
spre o dezvoltare durabilă a valorilor noastre.
Am început timid, în 2017, când am avut pe
rod prima cultură de fructe de pădure. Am
știut încă de la început că trebuie să facem
mai mult, astfel încât, atunci când s-a lansat
primul apel pentru Start-Up Nation, ne-am
gândit că este un semn ce ne îndeamnă să
mergem mai departe și am răspuns cu inima
deschisă „Prezent!”.

După acest prim pas, am fost încântați de
utilitatea folosirii fondurilor europene,
astfel încât, în anul 2018, am scris un al
doilea proiect al nostru, pe submăsura 4.1A PNDR. Acest proiect a vizat înființarea unei
sere de căpșuni, cu unitate de procesare
și deshidratare a fructelor de pădure și
procesare sirop. Totul a mers foarte ușor,
fondurile fiind atrase rapid, iar proiectul
este în plin proces de implementare.
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Totul a mers frumos, iar asta nu ne-a făcut
decât să ne dorim să creștem și mai mult,
astfel că, în 2019, am mai scris încă un proiect,
pe submăsura 16.4 - Sprijin acordat pentru
cooperare orizontală și verticală între actorii
din lanțul de aprovizionare în sectoarele
agricol și pomicol. Acesta își dorește să
crească prin promovarea produselor locale și
dezvoltarea acestora în branduri puternice și
sustenabile.
Ne dorim foarte mult să creștem și, de ce
nu, să ajungem și peste hotare. Vom merge
cu mândrie peste tot și ne vom reprezenta
țara, vorbind lumii despre produsele noastre
autohtone și frumusețile românești. De
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Oana Craioveanu

Impact Hub
Bucharest
aceea, luptăm în fiecare zi pentru visul
nostru, dezvoltând și inovând permanent.
Fie că schimbăm o etichetă, o rețetă sau un
ambalaj, suntem mereu atenți la cerințele
clienților noștri, pentru că înainte de toate
ne dorim să dezvoltăm o mare familie.
Feedback-ul pe care îl primim de la cei ce ne
cumpără produsele este unul pozitiv, ce ne
dă curaj și putere să mergem mai departe,
convingându-ne în fiecare zi că se poate.
Atunci când ai un vis, trebuie doar să crezi
în el. Noi am crezut în al nostru și în puterea
pământului, iar asta ne-a motivat să ne
dezvoltăm permanent. Pentru că Abund
Berry e despre comunitate, oameni și vise,
cinstite cu drag cu o sticlă cu vin. n

Impact Hub Bucharest și-a propus să susţină antreprenorii, atât prin resursele
sale umane și materiale, cât și prin organizarea de evenimente, conferinţe,
opţiuni de finanţare, accesul la informaţii sau programe de formare și mentorat.
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tinerii care doresc să lanseze un startup
într-o industrie creativă. Proiectul a avut o
finanțare Erasmus Plus și a fost implementat
împreună cu alte patru Impact Hub-uri
(Madrid, Vigo, Siracuza și Lisabona), iar în
România l-am coordonat atât în București,
cât și în Cluj-Napoca.

Misiunea și promisiunea noastră, a
Impact Hub Bucharest, este de a susține
antreprenorii, prin resursele și rețelele pe
care le construim, și de a fi un partener de
încredere pentru toți colaboratorii noștri.
Ne propunem să facem acest lucru prin
cele 3 spații de lucru colaborativ și pentru
echipe pe care le oferim în București, prin
evenimentele și conferințele pe care le
organizăm, prin opțiunile de finanțare prin
crowdfunding, accesul la comunități de
business și antreprenoriat locale și globale,
și prin programele de creștere și accelerare
pe care le dezvoltăm.
Unul dintre aceste programe, pentru care am
și accesat fonduri europene, este Creative
Business Studio, un accelerator pentru
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Creative Business Studio a fost gândit ca
o linie de start pentru tinerii care vor să
înceapă o afacere și care au nevoie de ghidare
și de cunoștințe pentru a-și construi un plan,
pentru a-și testa ideea, pentru a interacționa
cu primii clienți. Ne-am dorit să le oferim
atât resursele teoretice, cât și să îi sprijinim
să obțină finanțare prin crowdfunding, iar 8
dintre participanții din România și-au lansat
campanii pe platforma Startarium.

au aplicat, 70 au fost selectați și au participat
la activitățile de formare (workshopuri și
mentorat), 22 au fost selectați și au participat
la un bootcamp de marketing internațional
în Madrid, 19 au lansat campanii de
crowdfunding și au strâns, în total, peste
38.000 euro. În urma programului, au
rezultat și un set de materiale disponibile
pe site-ul proiectului, creativebusiness.
studio, în 5 limbi – engleză, română,

portugheză, italiană și spaniolă. Materialele
se adresează antreprenorilor, trainerilor, dar
și persoanelor care organizează programe de
incubare.
Suntem mândri că am reușit să creăm și să
coordonăm acest proiect și sperăm să vedem
o evoluție cât mai puternică a industriilor
creative în România și o susținere pe măsură
a antreprenorilor creativi. n

Proiectul a avut un buget de 122.000 euro
și a fost implementat pe o durată de 16 luni.
Activitățile au fost realizate de o echipa
formată din 105 persoane în total, din cele
4 țări participante (traineri, mentori și
personal de suport), iar mesajul a ajuns prin
canale online și offline la peste 500.000 de
persoane.
În țările în care am desfășurat programul,
163 de tineri creativi cu vârste între 19-30 ani
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Andrea Olimpia Gheorghe

Cake Art

La vârsta de 14 ani am început să creez singură torturi pentru
zile de naștere și platouri de prăjituri pentru cei din familie, iar
acest lucru m-a făcut să mă îndrăgostesc de lumea deserturilor.
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Povestea mea începe în urmă cu 18 ani, atunci
când am intrat în contact pentru prima oară
cu lumea deserturilor. Bunica mea realiza
prăjituri și torturi pentru familie și prieteni,
iar eu, având 11 ani, am fost acaparată de ceea
ce făcea ea în bucătărie. La vârsta de 14 ani
am început să creez singură torturi pentru
zile de naștere și platouri de prăjituri pentru
cei din familie, iar acest lucru m-a făcut să
mă îndrăgostesc de lumea deserturilor.
Mama mea a vrut ca eu să am o carieră în
lumea farmaceutică, dar pasiunea pentru
deserturi era prea mare. În anul 2010, am
plecat din țară în Marea Britanie cu un
program de Work Experience. Acolo, pentru
început, am lucrat în agricultură, iar în
anul 2014 m-am angajat la franciza „The
Egg Free Cake Box” în calitate de Head
Cake Decorator. În scurt timp, am avansat

la pozițiile de Area Manager și Francize
Trainer, ajutând la deschiderea a 11 locații
„The Egg Free Cake Box” în Marea Britanie.
În anul 2015, am obținut diploma
recunoscută internațional de „Master in
Cake Decorating”, finalizând cursurile
profesionale în Sugar Paste, Sugar Flowers
și Royal Icing & Piping. În 2016 și 2017, am
participat la concursul internațional „Cake
International” din Londra, unde am câștigat
de două ori medalia de bronz la categoria
„Cupcakes” și un certificat de merit la
categoria „Decorative Exhibit”. În anul 2019,
am participat la concursul internațional
„Cake de la Cake”, organizat în Ungaria,
unde am câștigat medalia de aur și premiul
I la categoria „Plate Desserts” și medalia de
bronz la categoria „Large Decorative Artistic
Display”.
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Visul meu, încă de la vârsta de 11 ani,
a fost să îmi pot deschide propria mea
cofetărie, acolo unde să am libertatea de
a crea deserturi delicioase, realizate din
ingrediente cât mai naturale, și torturi
cu design-uri personalizate în funcție de
pasiunile și interesele clienților mei. Acest
lucru a fost posibil prin accesarea de fonduri
europene prin programul „Ro-Win – Succes
în România”. Programul este derulat pentru
a facilita întoarcerea românilor din Diaspora
înapoi în Romania, unde să-și deschidă o
afacere cu ajutorul fondurilor europene
nerambursabile.
După ce am trecut de criteriile de
eligibilitate ale programului și de zecile de
ore de mentorat online, am realizat planul
de afaceri și planul de business împreună cu
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Ioan-Vlăduț Nuțu

Yes Academy
soțul meu și l-am trimis pentru validare celor
din program. Am reușit să trecem de prima
etapă de eliminare atunci când, din peste
300 de idei de afaceri, au rămas în concurs
doar 66. A doua și ultima etapă eliminatorie
a fost etapa interviurilor de la București.
Programul
„Ro-Win
–
Succes
în
România” a finanțat din fonduri europene
nerambursabile 36 de afaceri. Cofetăria
Cake Art este una dintre ele. Din cele 36 de
afaceri finanțate, am reușit să fim în top 5
după punctajul de departajare. Visul meu a
devenit realitate datorită profesionalismului
celor implicați în programul „Ro-Win –
Succes în România”.
Vă așteptăm cu drag la cofetăria noastră din
Oradea! n

Eu sunt Vlad, tânăr antreprenor, mai mult decât antreprenor.
De ce? Deoarece sunt super implicat și proactiv în acest minunat
proiect numit Yes Academy ( www.yesacademy.ro).
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vare. Pot spune că acești bani au fost rampa
de lansare pentru Yes Academy.

De unde a plecat totul? În școala generală
și în liceu am făcut dans sportiv de
performanță. Am fost dansator și profesor
de dans sportiv. Din anul doi de facultate,
am trecut pe dezvoltarea oamenilor, în
special a studenților, și am început să susțin
training-uri care le erau dedicate. Anul 2012
a fost unul decisiv pentru mine deoarece am
început să lucrez într-o firmă de training,
unde eram trainer asociat.
După 3 ani ca trainer asociat am decis să-mi
deschid propria firmă. Yes Academy a luat
naștere în 2015 prin accesarea de fonduri
europene de la Academia de Studii Economice București. Planul de afaceri a luat cel
mai mare punctaj la concurs și a fost declarat câștigător. Fondurile au fost de 25.000 de
euro și mi-au folosit la achiziționarea de materiale, jocuri, licențe, marketing și promo-
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Cine este Yes Academy?
Ce poți să afli despre noi este că suntem
profesioniști, adaptabili, creativi (din
cale afară) și cu un mare zvâc în tot ceea
ce facem. Mai pe scurt, noi suntem Yes
Academy. Ducem programele de training
către următorul nivel care este procesul.
Dezvoltăm un proces de instruire care să fie
sustenabil și profitabil pentru companie. Yes
îți oferă procese legate de business training,
teambuilding și well-being.
Iubim ceea ce facem și am decis să punem
scopul nostru în acronimele Yes Academy,
ceea ce reprezintă Your Evolution to Success.
Ne pasă! Livrăm programe inovative și
suntem extrem de creativi. Aceștia sunt
pilonii de dezvoltare în Yes Academy.
Ne pasă! Suntem mereu interesați de ce se
întâmplă în jurul nostru. Ne pasă de nevoile
voastre în materie de training și teambuilding, ne pasă de părerile tale după experiența YES. Ne dorim să fim mereu la curent
pentru a fi la înălțimea așteptărilor tale!
Livrăm! Livrăm cursurile de care ai nevoie,
atunci când ai nevoie! De aceea punem

accentul pe o comunicare eficientă și directă
a nevoilor tale, astfel încât cursurile pe care
le livram să răspundă nevoilor organizației.
Suntem creativi! Ne place să ne reinventăm
și să ne personalizăm programele în funcție
de oamenii pe care îi avem în fața noastră.
Găsim mereu soluții creative pentru
situațiile cu care te confrunți, astfel încât să
transformăm problemele în oportunități.
Cu ce am venit nou?
Am inovat și dezvoltat un program unic pe
piața din România care îmbină leadershipul și dansul, numit „Dance with leadership”.
(https://yesacademy.ro/cursuri/dance-withleadership/)
„Dance with leadership” este o experiență
de învățare revelatorie, energizantă și

distractivă care încurajează participanții să-și
regândească propriile modele de leadership.
Acest training îmbunătățește abilitățile
de conducere, comunicare și eficientizare
cu ajutorul mișcării, improvizației și al
limbajului nonverbal.
Învățarea practică pe principiul acțiunii
directe, dinamica echipei schimbându-se
odată cu folosirea corpului. Explorarea integrității și leadership-ului prin aprecierea
corectă a punctelor forte la toți membrii
echipei începând cu cel mai mic rol până la
cel mai important. Găsim soluții potrivite în
funcție de context si de reacțiile de moment,
întrucât majoritatea acțiunilor noastre sunt
rezultatul subconștientului. „Dance with
leadership” este experienţial 100%.
Facilitarea dialogului și dezvoltarea zonei
de leadership. Lucrăm îndeaproape cu
participanții pentru a-i ajuta să descopere
și să experimenteze soluțiile inovative
la construirea și dezvoltarea de echipe,
negocierea conflictelor și găsirea unor
numitori comuni în orice problemă
complexă, soluții care se potrivesc valorilor
și modului de organizare ale companiei.
În încheiere vreau să vă transmit să fiți
empatici în tot ceea ce faceți și să puneți
suflet, deoarece rezultatele vor apărea. n
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Cristian Păun

PAun S
Cristian
Service

Salut! Mă numesc Cristian Păun și, în cele ce urmează,
o să vă povestesc ce înseamnă fondurile europene în viaţa mea.
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Fiind născut în mediul rural, mediu în care
mi-am trăit și copilăria, în momentul în care
ajungi la anii tinereții, există momente în care
te întrebi ce poți face în viață pentru a reuși. Ei
bine, astfel de momente am avut și eu. Așadar,
opțiunile pe care le aveam erau simple: ori
mă mut în cel mai apropiat oraș, care ar fi
fost Craiova, ori încerc să dezvolt satul din
care provin, Celaru, județul Dolj. Chiar dacă
opțiunile le știam deja, mai grea era alegerea...
Pentru a fi sigur că nu voi da greș, mi-am luat
un timp de gândire, timp în care am început să
mă documentez despre cum pot realiza ceva și
în mediul rural. Așa am ajuns în anul 2012 să
citesc pe internet despre fondurile europene,
moment care mi-a schimbat total viața și care
mi-a făcut alegerea mult mai ușoară.
Răspunsul pe care îl căutam se rezuma de fapt
la 3 cuvinte ,,Instalarea tinerilor fermieri”,
măsură care aparținea de „Programul
Național de Dezvoltare Rurală”, finanțat prin
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală. Eram tânăr, eram din mediul rural: era
măsura perfectă. Prin fondurile pe care le-am
obținut atunci pentru agricultură am reușit să
valorific terenul agricol din satul natal. A fost
un proiect la care am muncit mult, însă am
făcut totul din plăcere. Sunt de părere că altfel

sunt rezultatele atunci când muncești cu drag.
Accesarea de fonduri europene nu s-a rezumat
numai la agricultură. Astfel, în anul 2017,
m-am hotărât să fac o altă schimbare în viața
mea și m-am apucat de un nou proiect, de
data aceasta un proiect care să contribuie la
modernizarea satului românesc.
M-am hotărât să îmi fac un service auto,
întrucât cel mai apropiat era la câteva zeci
de kilometri, dar și pentru a le fi de ajutor
tinerilor care doresc să rămână în satul natal.
Acest lucru a fost posibil tot prin „Programul
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Național de Dezvoltare Rurală”, de data
aceasta în cadrul submăsurii 6.4 ,,Investiții în
crearea și dezvoltarea de activități neagricole”.
Dacă ar fi să aleg între cele două proiecte, cu
siguranță acesta este cel în care mă regăsesc
cel mai mult. Nu cred că există un lucru mai
frumos pentru un tânăr pasionat de mașini
decât să lucreze la propria sa afacere prin care
poate să le fie de folos altora.
Din experiența pe care am avut-o prin
accesarea fondurilor europene, mai ales că
am accesat fonduri atât în perioada financiară

2007-2013, precum și în 2014-2020, îi încurajez
pe toți cei care au o idee și își doresc să facă
un lucru pe cont propriu, să nu ezite să aplice.
Sfatul pe care îl am pentru ei este că pasul cel
mai important constă în găsirea programului
european și a axei în care să se regăsească cel
mai mult. Cei care doresc să acceseze fonduri
europene, trebuie să știe că vor intra într-un
proces îndelungat și chiar dacă vor apărea
anumite impedimente, nu trebuie să se abată
de la drum, ci să aibă răbdare. Rezultatele nu
vor înceta să apară, iar lucrurile evoluează de
la o perioadă la alta. n

Anca Tatomir

Bursuceii
Veseli

Deși mulţi prieteni și colegi au decis să rămână în Marea Britanie,
oportunitatea deschiderii propriului business mi s-a părut mult mai
atrăgătoare. De aici până la proiect nu a mai durat foarte mult.
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(dans, engleză, karate, IT), precum
organizarea de petreceri pentru copii.

Povestea Bursuceii Veseli a început în anul
2010. Eram studentă la Facultatea de Business
Management din Lancaster când am citit
pentru prima dată despre oportunitățile
accesării fondurilor nerambursabile REGIO
axa 4.3. Deși mulți prieteni și colegi au decis
să rămână în Marea Britanie, oportunitatea
deschiderii propriului business mi s-a părut
mult mai atrăgătoare. De aici până la proiect
nu a mai durat foarte mult. Ideea afacerii era
coagularea mai multor activități pentru copii
sub același acoperiș, piscina fiind un punct
focal.
Astăzi, 6 ani mai târziu, businessul se
concentrează pe trei axe diferite: pe de o parte
sunt cursurile de înot pentru bebeluși și copii
mici (bazinul), pe de altă parte este activitatea
de afterschool cu activitățile extracurriculare
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și

Planul de business este un element important
în succesul afacerii. Sau acuratețea lui, mai
degrabă. Bursuceii Veseli au evoluat într-o
direcție la care nu ne așteptam în 2010. Am
învățat enorm în timpul acesta. Adevărul
este că te învață clienții, te învață piața, te
învață angajații. Fondurile nerambursabile
de la Regio au fost esențiale pentru
dezvoltarea acestei afaceri. Iar reinvestirea
continuă: în clădire și dotări, în design, în
publicitate, în personal. Aceasta este cea care
asigură succesul pe termen lung. Fondurile
nerambursabile ne-au asigurat startul de
care aveam nevoie. Investițiile permanente
ne asigură poziționarea în topul preferințelor
clienților, crearea unui brand puternic în zona
de activități pentru copii.

A fost complicat procesul accesării? A fost!
Dar cred că a fost complicat din cauză că am
folosit fondurile pentru clădire și mai puțin
pentru dotările efective. Adică o bună parte
din bani a fost folosită pentru amenajarea
incintei și aici există mereu o multitudine de
probleme. Dacă aș lua fonduri astăzi pentru un
alt business, aș alege cu siguranță să cumpăr
tehnologie, utilaje. Este infinit mai simplu așa.
Construcțiile sunt un domeniu în care există o
bună parte de incertitudine, incertitudine care
nu este agreată de mecanismul fondurilor.

de joacă numit jungle, ce presupune spații în
care copiii se pot juca construind-și propriile
lumi imaginare. Spații care creează povești
creative. Așa văd eu spațiile pentru copii din
2019, copii cu imaginația foarte bogată și copii
bombardați de informație, copii spectatori care
trebuie ghidați pentru a deveni copii creatori.
Societatea noastră trebuie să fie atentă să nu
distrugă abilitățile lor nemărginite de creație
pozitivă, să nu-i încorseteze.

2019 a fost anul în care am oprit activitatea
pentru 2 luni și am renovat integral clădirea. Era
nevoie de un suflu nou. Clienții sunt mult mai
pretențioși acum decât în anul 2013. Experiența
Bursuceii Veseli este foarte importantă. Am
modificat vestiarele, sala de așteptare pentru
părinți, precum și zona de piscină. Am lucrat
cu designeri și artiști și am ales un concept

Ce îmi doresc pentru viitor? Producție. Sigur,
veți spune că lumea e plina de lucruri, că în
China se fac mai ieftin, ca în Germania se
construiesc mai calculat, ca în Japonia se
fac perfect. Îmi doresc să facem și noi, în
România, obiecte pe care să și le dorească și
alții, obiecte deștepte, construite din resurse
sustenabile. n
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Claudia Tecuceanu

Maestoso

Povestea Maestoso a luat naștere la sfârșitul anului 2015,
în momentul în care, alături de Alex Roșu, am decis să
deschidem atelierul propriu și un showroom în București

Pasiunea pentru creație, echilibru și frumos
am cultivat-o în anii pe care i-am urmat
în cadrul Universității de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu”, pe care am absolvit-o
în 2015. În timpul anilor de studiu, mi-am
ocupat puținul timp liber cu designul de
bijuterie, având și un brand timp de 4 ani de
zile.
Toate ideile și dorințele mele de viitor având
un punct comun în zona creativă, am luat
decizia ca, imediat după aceea, să creez
brandul Maestoso, care avea să se diferențieze
prin câteva caracteristici unice pentru piața
din România, având linii minimaliste și
geometrice.
Am considerat dintotdeauna că tot ceea
ce ține de creație nu ar trebui să fie redus
la un singur domeniu, ci trebuie explorate
multiple categorii, pentru ca un designer
să își poată dezvolta cât mai mult viziunea.
Astfel că trecerea de la arhitectura generală
la design de produs și modă este una extrem
de naturală și benefică procesului de creație.
Povestea Maestoso a luat naștere la sfârșitul
anului 2015, în momentul în care, alături de
Alex Roșu, am decis să deschidem atelierul
propriu și un showroom în București.
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Investiția inițiala în dezvoltarea afacerii a
fost de aproximativ 35.000 de euro, dintre
care 25.000 de euro obținuți prin fonduri
europene, iar restul din surse proprii. Această
investiție a fost recuperată încă din primul an
de activitate, când am avut rulaje de 65.000
de euro. Fiind presați de termenul limită de
depunere a planurilor de afaceri în cadrul
proiectului, am reușit totuși să realizăm cel
mai bun proiect din concurs, având o idee de
business foarte bine conturată.
Investiția reală într-un astfel de proiect
aflat la început de drum înseamnă mult mai
mult decât atât. Este vorba despre pasiunea
și dedicarea pe care o acorzi business-ului
și despre timpul pe care îl aloci derulării
activităților și dezvoltării proiectului, care se
apropie de 24/7.
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din punct de vedere administrativ întregul
business.
Obiectivele noastre pentru perioada imediat
următoare sunt implementarea unui nou
website, care ne va ajuta să ne dezvoltăm la
nivel internațional prin sporirea vânzărilor
online, și creșterea varietății produselor
Maestoso, printr-o colecție capsulă de
încălțăminte care va fi lansată la începutul
lui 2020.
De-a lungul multor luni de cercetare și
experimentare, am ajuns la varianta finală a
produselor care au fost lansate într-o primă
colecție la începutul anului 2016, ce s-a
bucurat de un real succes încă de la început.
Echipa Maestoso este, în acest moment,
formată din doi meșteri marochineri care
se ocupa de întregul proces de realizare
a prototipurilor viitoarelor colecții, un
modelier și un confecționer care se ocupă
de colecțiile de îmbrăcăminte, iar producția
în serie este externalizată către parteneri cu
care avem o lungă colaborare.
Direcționarea brandului din punct de vedere
creativ și conceptual este în sarcina mea, iar
Alex are grijă să organizeze și să planifice
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Participarea la foarte multe târguri de
modă și showroom-uri din Italia și Franța
a ajutat brandul să se facă remarcat și să
comercializăm produsele și în alte țări prin
intermediul unor retaileri, însă ne dorim
să schimbăm modul de business și direcția
de promovare, astfel încât vânzările să se
facă direct către clientul final. Pentru a
accelera procesul de dezvoltare a brandului,
anul acesta am luat decizia de a mai accesa
fonduri europene in valoare de 80.000 euro
și vom începe implementarea proiectului
încă din luna noiembrie.
Sperăm că, anul viitor, viziunea și dorințele
noastre asupra brandului să se cristalizeze,
astfel încât afacerea să se dezvolte și să se
impună pe piața de profil. n

Maria TUDOR

MARMOFIL

Marmofil a luat naștere prin talentul și priceperea de sculptor decorator
a tatălui meu, Alexandru Tudor, și prin viziunea artistică, dar și de om de
afaceri, a mamei mele, Maria Tudor.
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În anul 1990, Marmofil a luat naștere prin
talentul și priceperea de sculptor decorator
a tatălui meu, Alexandru Tudor, și prin
viziunea artistică, dar și de om de afaceri, a
mamei mele, Maria Tudor.
De la începuturi și până în jurul anului
2008, de pe porțile atelierului de prelucrarea
marmurei și a altor roci naturale ieșeau
obiecte decorative sculptate manual, adesea
fiind comparate cu obiectele de artă.
M-am născut din părinți cu viziune artistică,
dar nu am moștenit niciun talent în acest
domeniu. În schimb, mi-a plăcut încă din
copilărie partea din spate, de organizare
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a companiei, urmărind-o pe mama ori de
câte ori puteam. Deși plănuiam o carieră
în diplomație, după terminarea Facultății
de Relații Economice Internaționale din
cadrul ASE, am decis să preiau conducerea
companiei de la părinții mei. Odată cu venirea
mea însă, s-a instaurat și criza financiară, iar
personalul calificat se găsea din ce în ce mai
greu deoarece oamenii începuseră să plece
la muncă în afara țării, iar școlile de meserii
se închideau. A trebuit să găsesc o soluție la
toate aceste probleme și am decis să schimb
într-o anumită măsura profilul firmei. Am
renunțat la producerea obiectelor decorative
și am început să prelucrăm blaturi pentru
mobilă dintr-un material nou la noi în țară,
și anume din compozit pe bază de cuarț. Din
nou, m-am lovit de altă problemă, respectiv

de utilajele învechite și neperformante,
iar soluția cea mai bună a fost accesarea
fondurilor europene.
Am reușit să semnăm contractul de finanțare
la sfârșitul anului 2009 și am putut sa
retehnologizăm atelierul pentru a produce
mai bine și mai repede. Derularea proiectului
a durat peste un an deoarece, deși urmasem
niște cursuri de accesare a fondurilor
europene, în realitate lucrurile decurgeau
cu totul diferit. Pe partea de documentație,
am apelat la ajutorul unui vechi prieten,
iar partea de implementare am făcut-o eu
însămi, cu ajutorul unor minunate doamne
de la organismul intermediar. Proiectul l-am
defalcat în trei tranșe pentru că nu voiam
să ne blocăm cu plata dobânzilor la creditul
necesar desfășurării proiectului, de unde și
durata mai mare de implementare.
A fost greu, cu multe cereri de rectificare
a documentelor, dar, în același timp, mi-a
și plăcut foarte mult întregul proces, iar
beneficiile aduse atelierului sunt foarte mari.
Datorită încheierii cu succes a proiectului,
anul trecut am luat din nou decizia de a
accesa fonduri, de data aceasta naționale. La
cel de-al doilea proiect, am apelat la o firmă
specializată în accesarea și implementarea

fondurilor și, cu ajutorul acesteia și având
experiența primului proiect, lucrurile au
decurs simplu și cu succes în mai puțin de
3 luni.
Acum
Marmofil
are
echipamente
performante, autovehicule noi și o echipă
mică, dar formată din oameni dedicați
muncii lor, care reușesc să facă clienții
fericiți. n
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Marius Vetrici

WPRiders
Agency

Salut, sunt Marius Vetrici, fondator WPRiders Agency ( wpriders.com)
și vreau să vă împărtășesc impactul pe care fondurile accesate l-au avut
asupra afacerii mele.
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În anul 2014, am început să ofer servicii
software de dezvoltare platforme online și
de programare plugin-uri de WordPress în
calitate de liber profesionist (freelancer).
Clienții au fost încă de la început din țări
precum SUA, Canada, Australia și Europa
de Vest. În România, acest domeniu era prea
puțin cunoscut, însă WordPress este folosit în
prezent pe 33% dintre site-urile de pe întreg
internetul, ceea ce, la nivel mondial, creează
o piață uriașă pentru servicii de adaptare
(customizare) și dezvoltare de noi plugin-uri.
În 2016, aveam deja mai multe proiecte la
activ și, în plus, aveam câteva proiecte plătite
în avans pentru următoarea lună. Când am
auzit de oportunitatea ASE Startup, mi-am
spus că e momentul să angajez oameni și să
mă dezvolt. Viziunea inițială a fost să utilizez
fondurile ca să devin o afacere mai stabilă, să
mă „transform” dintr-o simplă „ciupercuță
cu un singur picior” (adică eram eu, omul, și
firma), într-un „scaun stabil cu 3-5 picioare”.
Zis și făcut. Am aplicat pentru fonduri, am
reușit să le obțin și am investit primii bani în:
• Salarii pentru angajați – având acest surplus
de cash datorită fondurilor UE, am reușit
destul de rapid să pun deoparte în banca 3
luni de taxe și salarii. Acest lucru a contribuit
considerabil la stabilizarea afacerii.

• Echipamente – pentru că lucram pe
o piață pretențioasă, aveam nevoie să
folosesc laptop-uri performante de tipul
Apple Macintosh, cu ecrane de tip Retina.
Fondurile accesate mi-au permis să
achiziționez aceste echipamente și alte
lucruri necesare unui start de succes.
Așa că, în perioada următoare, am angajat
programatori, testeri, analiști de business și
manageri de proiect, ne-am dezvoltat și am
putut să ne implicăm în proiecte din ce în ce
mai mari.
Câteva proiecte mai interesante realizate în
această perioadă sunt:
• askademic.com – platformă de tip
Marketplace care aduce împreună profesorii
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Ulterior, am început să investim în promovare
și în susținerea comunității WordPress. În
București, am contribuit la fondarea și creșterea
comunității Bucharest WordPress Meetup,
care numără în prezent peste 1.200 membri.
Iar la nivel internațional, am sponsorizat
prestigioasa conferință WordCamp Europe
2017 de la Paris.

•

•

•

•
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și elevii pentru meditații la diverse materii;
țara – SUA;
beautycoach.com – platformă de tip
e-learning care, în baza unui abonament
lunar, instruiește personalul din saloanele
de coafură în materie de ultimele tehnici de
coafat; țara – SUA;
farrerscoffee.co.uk – site care livrează la
domiciliu cafea sub formă de abonament
lunar; țara – Marea Britanie;
nexttravelnursing.com – platformă de
recrutare (locuri de muncă) în domeniul
medical; țara – SUA;
dharmasun.org – platformă de e-learning
pentru o universitate care predă cursuri
de filozofie buddhistă pentru 12.000 de
studenți online; universitatea este deținută
de o mănăstire din Nepal.

Mihai Andrei Vișan

Soltehno
For

Accesarea acestor fonduri UE a prezentat un
oarecare efort administrativ, însă impactul
și beneficiile majore se resimt și astăzi,
prin stabilitatea pe care ne-a conferit-o și
prin faptul că mi-a permis să fac saltul de la
freelancer la agenție. n

Numele meu este Mihai Andrei Vișan și, în rândurile pe care
veţi avea curiozitatea de a le lectura, vă voi expune „aventura” mea
și drumul pe care acest proiect mi l-a oferit.
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într-o adevărată activitate de explorare a altor
și altor substraturi și compoziții.

Viața omului este făurită în așa fel încât să fie
diferită de la persoană la persoană și, de aceea,
fiecare are un alt fel de stilou, o alt fel de marcă
să-i spunem, cu care își așterne povestea. A
mea, poate destinul sau o altă forță, a făcut ca
ea să fie legată, în acest moment, de pământ.
Pământul a ajuns să reprezinte un element de o
importanță majoră atât în construcțiile civile,
cât și în cele rutiere. După ce am petrecut
ore în șir în laborator, analizând diverse
tipuri de probe, fiecare cu particularitățile
sale, pământul a început să mă captiveze,
devenind încetul cu încetul domeniul meu
de interes. Astfel, am putut observa structura
sa complexă, cu o alcătuire deosebită, analiza
unui singur strat putându-se transforma
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M-am simțit atras de această muncă de
laborator și mi-am dorit să văd ce se poate
întâmpla dacă investesc acest timp și resursele
aferente în ceva mult mai practic, mult mai
productiv și rentabil și m-am aventurat
într-o călătorie care a avut atât urcușuri, cât
și coborâșuri. Astfel, am luat decizia de a-mi
deschide propria afacere. Timpul pe care l-am
petrecut făcând muncă de laborator m-a ajutat
să analizez puțin această piață și să văd de ce
este nevoie ca planurile mele să fie transpuse
din imaginație în realitate. Făcându-mi curaj,
am luat decizia de a mă aventura pe acest drum
și a-mi clădi afacerea în domeniul studiului
geotehnic.
Nu descoperisem încă posibilitatea de a accesa
fondurile europene și am început prin a lua un
credit de la bancă, destul de substanțial, care
m-a ajutat să-mi fac un nume pe piață. Așa
mi-am permis să achiziționez o foreză dotată
cu o tehnologie nouă, modernă, extrem de
costisitoare, dar care mi-a oferit posibilitatea
de a efectua analize de specialitate cât mai
precise. Însă, odată cu tehnologia și priceperea
mea, începuseră să prindă contur și alte
aspecte: a trebuit să văd cum pot transporta

prin care am putut demonstra că pământul,
dacă este bine analizat, studiat cu răbdare și
meticulozitate, devine un fundament pentru
ceea ce mie îmi place să numesc „lanțul trofic”.
În plus, după cum am explicat și mai sus, când
enumeram diversele aspecte ale acestei afaceri,
geotehnica poate fi acel „lanț invizibil” care
face să meargă rotițele afacerilor din domenii
conexe precum arhitectura și industria auto.

foreza și cum o pot menține la parametrii
maximi de funcționare, aveam nevoie de o
mașină pentru a mă deplasa pe teren (care nu
era tocmai ușor de străbătut la pas), precum și
de oameni care să mă ajute. Nu eram convins
că puteam să creionez până la capăt tot planul
meu inițial și-mi era frică să nu rămân cu o
datorie mare, greu de acoperit.
În acest context, pentru mai multă siguranță
financiară și din dorința de popularizare a
importanței studiilor geotehnice specializate,
corecte și atent făcute, am luat hotărârea să
accesez fondurile europene. Acestea mi-au
oferit posibilitatea de a pune bazele unei afaceri

Făcând bilanțul a ceea ce am realizat până
acum în domeniu, îmi dau seama că toate
eforturile depuse pentru a pune afacerea pe
picioare au meritat din plin și sunt convins
că succesul afacerii mele se datorează și
contextului european al României de azi. n
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