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Să numărăm
bobocii
E o toamnă frumoasă,
care parcă ne îmbie să
facem bilanțuri. La
numărătoarea ”bobocilor”
după nouă luni de
implementare, proiectului
S.A.N-E îi dă cu plus.

Să facem, deci, calculele!
Numărul total al
persoanelor înscrise în
proiect este de 416.
Dintre acestea, au urmat
cursul de competențe
antreprenoriale și vor
primi în curând
certificatul de absolvire
355 de cursanți.
Cifrele de mai sus reflectă
depășirea la toate
capitolele a

TIMPUL RECOMPENSELOR
Orice persoană care participă într-un proiect precum ”Start la
Antreprenoriat în Nord-Est (S.A.N-E)” are, credem noi, numai de
câștigat. E drept însă că, deși pornesc cu șanse egale, unii câștigă
mai mult, alții mai puțin, în funcție de gradul de implicare al
fiecăruia, de perseverența, viziunea și talentul pe care le aduc în
această participare. Astfel, pentru unii, marele câștig a fost
obținerea diplomei de absolvire a cursului antreprenorial. Pentru
alții, cunoștințele însușite, interacțiunea cu alți cursanți cu același
nivel aspirațional, experiența în sine… Ca să nu mai vorbim de
șansele obținerii unei subvenții de 138 000 de lei.

Foto: Sunt acordate în total 75 de premii, câte 5 pentru fiecare
grupă
Pe lângă toate acestea, participanții au mai avut un stimulent
important: oportunitatea câștigării unui premiu de 1 000 de lei,

indicatorilor prevăzuți în
proiect.
Continuând bilanțul, să
conchidem că s-au
încheiat grupele de
formare, 15 în total, fiind
urmate de sesiuni de
consolidare a planurilor de
afaceri și de înscrierea
acestora în competiție.

acordat pentru modalitatea de promovare a temelor secundare în
cadrul viitoarei afaceri.

Ce sunt temele secundare?
În proiectele europene se acordă o mare importanță temelor
secundare/orizontale, deci nu întâmplător ele fac obiectul unor
premii în cadrul proiectului S.A.N-E. Cei ce doresc să aprofundeze
subiectul găsesc îndrumarul în secțiunea DOCUMENTE a site-ului
www.antreprenorinmoldova.ro.

Au fost înscrise 283 de
planuri și mai avem de
”așteptat” încă o sesiune
de depunere programată
pe 24 octombrie la Iași.
Îi încurajăm să profite de
această ultimă șansă pe
cei interesați să înceapă
un drum nou în viață.
Detalii despre modul de
înscriere se află mai jos.

Ultimul tren
pentru subvenția
de 138 000 lei
Cei ce sunt interesați de
subvenția de 138 000 de
lei, dar nu au prins trenul
înscrierii în proiect în
prima etapă, cea care
include participarea la
cursurile antreprenoriale
și la sesiunile de
consolidare, mai au o
ultimă șansă: înscrierea
direct în competiția
planurilor de afaceri.

Foto: Eolienele, un exemplu de sursă de energie alternativă
Printre aceste teme amintim:
 Încurajarea cercetării, dezvoltării și inovării tehnologice
 Respectarea principiilor dezvoltării durabile (adică a unei
dezvoltări economice responsabile, care să nu compromită
șansa generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi,
cum ar fi sursele de apă sau combustibil, consecințele
poluării etc.)
 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al
utilizării resurselor
 Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a
inovării
 Inovarea socială.
A fost o surpriză plăcută pentru lectorii din proiectul S.A.N-E să
constate seriozitatea cu care cursanții au tratat acest subiect.
Sarcina acordării premiilor nu a fost deloc ușoară.
Îi felicităm pe toți cei premiați! Numele lor sunt publicate atât pe
site-ul proiectului, cât și pe pagina de facebook, START la
Antreprenoriat in N-E. Listele cu câștigătorii din ultimele grupe
urmează să fie publicate în curând.

INSPIRAȚIONAL: Povestea unei admirabile
determinări profesionale

Trebuie s-o spunem, în proiectul S.A.N-E avem mulți participanți
care ne-au impresionat, într-un fel sau altul, cu poveștile lor; unii,
cu ideile inovatoare și originale, alții, cu spiritul social și dorința
de a îmbina afacerea cu responsabilitatea față de cei cu nevoi
speciale, alții, cu hotărârea de a reuși, indiferent de obstacole…
Ne înclinăm cu admirație în fața lor și le dorim să reușească, fie că
va fi să fie prin intermediul acestui proiect, fie altfel.
Dintre toți însă, povestea Ștefaniei Timofte ne-a înduioșat și ne-a
stârnit cel mai mult admirația.
Aceștia trebuie doar să
pregătească pe cont
propriu un plan de afaceri
pe care să-l înscrie în
proiectul S.A.N-E.

Mămică sau viitor antreprenor?
Iată o întrebare pe care Ștefania Timofte a fost nevoită să și-o pună
când a apărut oportunitatea participării în proiectul S.A.N-E.

Singura sesiune de
înscriere care mai este
deschisă este la Iași și se
închide pe 24 octombrie.
Se pot înscrie locuitori și
rezidenți din județele
Botoșani, Suceava, Iași,
Neamț, Vaslui și Bacău,
din mediul rural sau
urban. Numărul de locuri
este limitat, deci
recomandarea noastră
este să vă grăbiți.

Biletul de
îmbarcare
Pentru informații și sprijin
pentru înscrierea
planurilor de afaceri
direct în competiție vă
invităm s-o contactați pe
colega noastră Alexandra
Anghel.
Tel.: 0720 700 703
e-mail:
aanghel@quanta.com

Foto: Ștefania-Alina Timofte și soțul ei, Davide Majola, într-un
moment de fericire completă; așteptând cu nerăbdare venirea pe
lume a fiicei lor Anastasia-Gioia. Deși soțul Ștefaniei este italian,
și-ar dori să-și crească fetița în România.
Ștefania s-a înscris în proiect în timp ce aștepta un copil. Va putea
să facă față sarcinii și, totodată, să urmeze cursul de antreprenor,
să dea examenul, să facă planul de afaceri și să-l înscrie în
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competiție în aceste condiții? Poți să fii mămică și, în același timp,
antreprenor? Trebuie să aleagă?
Alegerea Ștefaniei a fost să le facă pe amândouă. Faptul că aștepta
un copil a fost pentru ea un motiv în plus să se implice în acest
proiect și să își dea o șansă ca antreprenor.
Așadar, a venit la cursuri și a suportat emoțiile examenului de
absolvire în perioada sarcinii.
”Gândul că trebuie să fiu un model pentru fiica mea mi-a dat curaj.
A fost greu și n-aș fi reușit fără sprijinul soțului meu, Davide, și al
prietenelor mele. De aceea, mă bucur mult că am reușit să merg
până la capăt. Am avut multe de învățat din acest proiect și sper
ca, la rândul meu, să fiu o sursă de inspirație pentru alte femei.
Echipa de proiect a fost, de asemenea, minunată și mă bucur mult
că am avut șansa unei asemenea experiențe”, a spus Ștefania
Timofte.
Primele luni de viață ale copilului au coincis cu sesiunea de
consolidare a planurilor de afaceri. A finalizat și a înscris proiectul
în competiție după nopți de nesomn, muncind cu copilul în brațe
și laptopul pe genunchi pentru realizarea proiectului. N-a abdicat
nici de la profesia de mama, nici de la visul de antreprenor.

”Gioia înseamnă bucurie în limba italiană. A fost
botezată astfel la dorința tatălui ei, care spune că fetița
este cea mai mare bucurie din viața lui”, explică
Ștefania.
Despre noua carieră în antreprenoriat Ștefania spune că, dacă va
reuși, ar fi un motiv care s-o determine să aleagă să trăiască în
România împreună cu soțul și fiica ei. A absolvit psihologia, a făcut
un master în limbi străine și are un impresionant portofoliu de
acțiuni de voluntariat pentru copii, animale, mediu… Are multe
planuri frumoase prin care și-ar dori să schimbe societatea în care
trăiește și lumea în care visează să crească fiica ei. Ar vrea să
continue astfel, deși spune că e extrem de greu și are nevoie de
sprijin ca să meargă mai departe.
Poate va avea parte de acest nou început cu ajutorul proiectului
S.A.N-E, poate nu, încă nu știm. Îi ținem pumnii să reușească
pentru că societatea românească are nevoie de oameni care
gândesc și acționează ca ea.
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