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COMUNICAT DE PRESĂ 

22.04.2018 

Dezbateri aprinse la conferința S.A.N-E  

Cine spune că o conferință de presă e plictisitoare a ratat evenimentul S.A.N-E de la Bacău.  

Conferința de presă a proiectului ”Start la Antreprenoriat în Nord-Est (S.A.N-E)” părea să decurgă 

calm și așezat până la momentul dezbaterilor.  

A început prin a prezenta infomații despre proiect, ce beneficii aduce el membrilor comunității 

din regiunea de nord-est, cine și în ce condiții se poate înscrie. Au fost prezenți lideri de opinie 

locali (dr. ing. Dan Popa, cadrele universitare Roxana Mironescu și Radu Florea, antreprenorul de 

succes Gheorghe Baciu), care au întors antreprenoriatul pe toate fețele. Astfel, au  evidențiat 

legătura strânsă dintre nivelul economic al regiunii, standardul de viață al locuitorilor și gradul de 

dezvoltare al afacerilor locale. Concluzia a fost că Moldova, poate cea mai fascinantă parte a 

României frumoase, rămâne, în mod nedrept, cel mai modest dezvoltată economic. Este suficient 

să amintim doar că județul Vaslui ocupă primul loc în Uniunea Europeană la gradul de sărăcie al 

locuitorilor, iar Regiunea Nord-Est este printre ultimele din țară ca nivel de dezvoltare. 

Acesta fiind contextul, proiectele precum S.A.N-E pot fi soluția pentru schimbarea radicală a 

situației.  

S.A.N-E sprijină integral și gratuit moldovenii din județele Bacău, Vaslui, Neamț, Iași, Suceava și 

Botoșani, de la sat sau oraș, care au curajul să pornească pe cont propriu în aventura dificilă, dar 

plină de satisfacții a propriei afaceri. O persoană care are o idee sclipitoare, dar nu deține nimic 

altceva din ecuația succesului în afaceri (bani, cunoștințe și experiență), găsește în proiectul 

S.A.N-E întregul sprijin: 

 un curs prin care participantul învață cum să realizeze un plan bun de afaceri 
 stagii de practică într-o companie cu profil similar în care să învețe cum se administrează 

o afacere de succes  
 o subvenție de 138 709 lei pentru fiecare afacere selectată 
 sprijin concret în administrarea afacerii, consiliere și monitorizare pe o perioadă de un an 

și jumătate de la înființarea firmei 
 

Avem în vedere și faptul că mediul de afaceri înseamnă, în mare măsură, competiție și puterea 

de a nu renunța după primul obstacol. De aceea, și proiectul S.A.N-E este o competiție bazată pe 

calitatea planurilor de afaceri. Prin urmare, vor avea șansa la un curs gratuit de antreprenor 350 

de participanți, fiecare intrând în competiție cu un plan de afaceri realizat, dacă e cazul, cu 

ajutorul lectorilor proiectului. Dintre ei, însă, doar cei ce dețin cele mai bune 45 de planuri vor 

primi sprijin pentru concretizarea afacerii. Selecția planurilor va fi făcută de un juriu competent, 

pe baza unei metodologii riguroase. În final, 45 de cursanți se vor alege cu o afacere competitivă.  

Ce antreprenor nu și-ar dori o astfel de oportunitate? 

Se pare că cei mai conștienți de această șansă rară sunt chiar oamenii de afaceri din zonă, care 

văd o concurență serioasă în noul val de viitori antreprenori și se tem de ea.  
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La conferința S.A.N-E, unul dintre invitați, un antreprenor local de succes, a spus că aceste 

proiecte sunt bani aruncați pe fereastră. Argumentul? Un tânăr care primește totul pe tavă nu va 

ști să prețuiască sprijinul primit și nu va fi motivat să muncească pe brânci pentru succesul 

afacerii lui. Deci va risipi banii. E altceva, susține invitatul, când tânărul își pune în joc propriii 

bani, munciți din greu; va trage și cu dinții să nu-i piardă. Pe când dacă banii nu sunt ai lui, nu va 

fi la fel de hotărât să reușească.  

Noi suntem de altă părere: Că cel ce are nevoie de asemenea motivații nu are stofă de 

antreprenor și, deci, nici nu va vedea într-un proiect precum S.A.N-E o șansă pe care nu are voie 

s-o scape. Și mai credem că o asemenea subestimare a tinerilor cu ambiții antreprenoriale îi 

poate descuraja pe cei doresc să se înscrie în proiectul S.A.N-E. Noi le acordăm nu doar sprijin, ci 

și tot creditul. 

Dacă pare prea frumos să fie adevărat, atunci trebuie să știți că este, într-adevăr, atât de 

frumos, încât e probabil un tren unic, care nu trebuie ratat. De fapt, aceasta e diferența dintre o 

persoană de succes și una oarecare: prima vede oportunitatea și profită de ea, cealaltă… stă să 

filosofeze.        

Detalii despre proiectul S.A.N-E găsiți pe www.antreprenorinmoldova.ro sau pe contul de 

facebook ”START la Antreprenoriat in N-E”.  

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 

invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.   

Persoana de contact 

Elena Popa, coordonator informare  

Tel.: 0723 199 500  

e-mail: epopa@quanta.com 
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