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Importanța sesiunilor
de consolidare a
planurilor de afaceri
Participanții din proiectul
S.A.N-E beneficiază, după
cum deja știți, de o serie de
oportunități: de la cursuri de
formare și sprijin în
realizarea planurilor de
afaceri la o subvenție de
138 000 de lei, stagii de
practică, monitorizare și
consiliere în dezvoltarea noii
afaceri, totul gratuit. Pentru
a face parte din clubul
select al celor 45 de
câștigători ai competiției
planurilor de afaceri și,
implicit, ai subvenției de
138 000 de lei, cei 350 de
participanți ai proiectului
S.A.N-E trebuie să
conștientizeze că fac parte

dintr-o competiție în care
învinge cel mai bun, cel mai
implicat, cel care-și dorește
cel mai mult să câștige.
De aceea, este important să
rețină că fiecare etapă din

Primele rezultate în proiectul S.A.N-E!
Au trecut 6 luni de când proiectul “Start la Antreprenoriat în NordEst (S.A.N-E)” a dat startul implementării. Așadar, este timpul
pentru un scurt bilanț.
Cea mai plăcută surpriză a fost interesul locuitorilor din nordul
Moldovei pentru proiect, ceea ce s-a reflectat în numărul mare de
persoane care s-au înscris, consecința fiind că am reușit să
finalizăm deja șase din cele 14 grupe de cursanți pentru însușirea
competențelor antreprenoriale. Suntem deci în măsură să anunțăm
că absolvenții cursurilor din cele șase grupe sunt în prezent
certificați ANC și stăpânesc ABC-ul carierei de antreprenor.
Totodată, au fost organizate trei sesiuni de depunere a planurilor
de afaceri, în Iași, Bacău și Suceava, iar în cursul lunii iulie se vor
organiza alte 3 sesiuni similare.
În această săptămână se dă, de asemenea, startul cursului pentru

Foto: S.A.N-E, o mutare inteligentă pentru moldoveni
însușirea competențelor antreprenoriale dedicat locuitorilor din
județele Iași, Vaslui și Botoșani. Sunt în curs de formare alte grupe
de cursanți în Bârlad, Piatra Neamț, Bacău și Suceava. Ne aflăm în

proiect pe care o parcurg
este încă un pas care îi
apropie de visul de a avea
propria afacere. Deci toate
etapele trebuie parcurse cu
maximă seriozitate. Una
dintre cele mai importante
etape este sesiunea de
consolidare a planurilor de
afaceri. În timpul acestor
sesiuni, participanții au
șansa să lucreze cu echipe
de experți care le acordă tot
sprijinul în realizarea unor
planuri de afaceri
competitive, cu șanse reale
în competiție.

Experții au capacitatea de a
analiza un plan de afaceri și
de a-i descoperi punctele
tari sau slabe, eventualele
erori sau carențe, proiecțiile
realiste și argumentele
credibile sau nu. Pe baza
unei analize competente, ei
pot oferi soluții prin care să
scoată în evidență acele
atuuri care să asigure un
punctaj cât mai mare în
etapa de evaluare. Un
expert din sesiunea de
consolidare e ca un antrenor
de lot olimpic.

Practic, e ca și când ai avea
șansa să te antrenezi o dată
în viață cu antrenorul lotului
național pentru o medalie de
aur și decizi să te pregătești

plin proces de înscriere, așa că cei ce doresc să profite de această
oportunitate au la dispoziție pe coloana din stânga datele de
contact ale recrutorilor. Îi desparte un singur telefon de șansa de
a-și transforma visul de antreprenor în realitate.
Este o
oportunitate unică, care are forța să schimbe radical viața celor ce
au curajul să aspire la mai mult.

Seminariile de informare, prilej de dezbateri aprinse
Locuitorii celor
implementare a
Neamț și Bacău –
informare special

șase județe care fac parte din zona de
proiectului – Botoșani, Suceava, Iași, Vaslui,
au beneficiat în mai și iunie de evenimente de
organizate pentru ei, în cadrul cărora au avut

Foto: În Suceava, participanții au acordat toată atenția informațiilor
oferite de Robert Ciocan

Foto: Mămici-antreprenor la Botoșani, un model ce merită urmat!
Bebelușul însă n-a fost eligibil… din motive de vârstă.

singur acasă, considerând că
te descurci mai bine așa.
Vă garantăm că cei ce aleg
să-l ignore pe antrenorul lor
sunt mai expuși eșecului.
Recomandarea noastră este
să profitați la maximum de
sesiunile de consolidare.
Veți descoperi cât de mult
aveți de învățat din aceste
întâlniri. Amintiți-vă că miza
e foarte mare: 138 000 de
lei și sprijin în gestionarea
afacerii voastre timp de un
an și jumătate.

prilejul să afle toate detaliile pentru a decide în cunoștință de
cauză înscrierea în proiect.
S-au desfășurat, astfel, șase seminarii, câte unul în fiecare județ,
în cadrul cărora s-a dezbătut tema ”Afacerea ta în 10 pași prin
proiectul S.A.N-E”.

Foto: Vasile Anghel răspunde întrebărilor ieșenilor
Ce antreprenor de succes
despre care ați citit că a
pornit pe cont propriu, fără
niciun sprijin, nu și-ar fi
dorit o astfel de șansă? Nu
uitați cât sunteți de norocoși
că voi o aveți și încercați să
n-o irosiți!

Numărul participanților la seminarii a depășit nivelul așteptărilor,
iar sesiunile de întrebări și răspunsuri au scos în evidență
interesul major al moldovenilor pentru latura pragmatică a
oportunității care li se oferă de a începe o carieră de antreprenor
de succes.

ÎNSCRIEREA ÎN PROIECT

Pentru informații și sprijin
pentru înscrierea în proiect
contactați recrutorii din
zonă:
Pentru Bacău și Neamț
Gabriela Lupu
Tel.: 0744 526 71
e-mail:
infoprobsrl@yahoo.com

Foto: În Bacău pulsul afacerilor a fost luat de partenerul INFOPROB

Pentru Iași și Vaslui
Alexandra Anghel
Tel.: 0720 700 703
e-mail: aanghel@quanta.com

Întrebările s-au axat, în special, pe criteriile de evaluare a
planurilor de afaceri în cadrul competiției acestora și modalitatea
de acordare a subvenției de 138 000 de lei.

Pentru Suceava și Botoșani
Robert Ciocan
Tel.: 0720 700 705
e-mail: rciocan@quanta.com
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Foto: Vasluienii cântăresc oferta de a fi sau a nu fi antreprenor
O abordare serioasă, care ne-a convins că prima calitate a unui
viitor om de afaceri este capacitatea de a privi în perspectivă și a
lua în calcul orice alternativă, inclusiv varianta unui eșec. A fost
prima dovadă că cei ce-și doresc înscrierea în proiect știu exact
ce vor și că investiția în visurile lor antreprenoriale este pe mâini
bune. Iar invitația de a vă înscrie rămâne deschisă.

Vizitați contul de facebook
START la Antreprenoriat in
N-E și site-ul
www.antreprenorinmoldo
va.ro pentru informații
complete despre proiect.
Pentru informații detaliate
despre celelalte programe
cofinanțate de Uniunea
Europeană, vă invităm să
vizitați site-ul
www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui
material nu reprezintă în
mod obligatoriu poziția
oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului
României.

Foto: Nemțenii intră în procesul de formare antreprenorială în
luna august

Vă așteptăm, așadar, în proiectul S.A.N-E!

