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INIȚIATIVA PRIVATĂ CREEAZĂ BUNĂSTARE

Proiectul Start-up antreprenorial” începe să-și arate roadele. Și rezultatele sale se vor vedea în principal în viitor. Iar viitorul este încurajator dacă luăm în calcul „
beneficiarii acestui proiect, majoritatea tineri cu inițiativă, care au avut curajul să riște începerea unei afaceri, lucru care nu ar fi fost posibil fără sprijinul financiar 
primit pentru demararea afacerii prin intermediul acestui proiect.

Proiectul Start-up antreprenorial” a reușit să deschidă noi orizonturi și oportunități pentru beneficiarii săi, eliberând energiile latente individuale. Și nu trebuie „
neglijat nici efectul de bulgăre de zăpadă”, chiar dacă acesta nu poate fi cuantificat. Cu siguranță că și alți tineri văd rezultatele și își vor pune problema dacă „
sunt și ei în stare să aibă o inițiativă de acest gen. Iar unii vor și încerca.

REMEMBER!
Motto: Cel mai bun mod prin care poți prezice viitorul este să-l creezi” „
        Peter Drucker  (Părintele managementului modern)



Mărturii Beneficiari SOLICITANT Centrul de Analiză și Dezvoltare Instituțională „Eleutheria” (CADI)

„Fondurile europene m-au ajutat să înfiinţez firma şi să fac tot ceea ce mi-am 
propus. Cea mai mare provocare a fost cea mentală şi anume să capăt 
încredere în mine şi în propriile forţe, o provocare pe care am depăşit-o cu 
ajutorul prietenilor şi a formatorilor din cadrul proiectului. Cea mai mare 
realizare a firmei este feedback-ul pozitiv pe care îl primesc din partea 
clienţilor şi a partenerilor. Pe viitor îmi doresc să dezvolt firma, să introduc 
servicii inovative pe piaţa din România şi să devenim un brand în mintea 
tuturor celor care se gândesc la Turism de aventură.”

Borontiș Daniela,  - domeniul de Firma Traverience SRL
activitate: Turism de aventură şi experienţial.

„Fondurile europene m-au ajutat să-mi îndeplinesc visul de a avea propria 
afacere. Din punctul meu de vedere, cea mai mare provocare a fost curajul de 
a deveni antreprenor pe piaţa locală, provocare pe care am depăşit-o datorită 
devotamentului şi pasiunii mele pentru arta fotografică. Cea mai mare 
realizare de până acum a fost achiziţionarea de echipamente şi totodată, 
echipa formată. Planurile mele de viitor privesc extinderea afacerii pe plan 
local şi, de ce nu, pe plan naţional.”

Georgescu Aniţa,  - domeniul de Firma Editfotoalbum SRL
activitate: Activităţi fotografice



Mărturii Beneficiari SOLICITANT Centrul de Analiză și Dezvoltare Instituțională „Eleutheria” (CADI)

„Cea mai mare provocare de până acum a fost reticenţa posibililor parteneri, 
mai exact a persoanelor de decizie în promovarea unui produs nou, provocare 
pe care am depăşit-o prin oferirea spre vânzare a produselor în sistem 
consignaţie. Cea mai mare realizare de până acum a firmei este magazinul 
online. Fondurile europene m-au ajutat la înfiinţarea firmei şi operaţionalizarea 
acesteia. Ca planuri de viitor am în vedere creşterea bazei de clienţi, a cifrei de 
afaceri şi a numărului de produse oferite spre vânzare.”
 

Marian Dragoş, Firma , domeniu de Turmar Ionismart SRL
activitate: Comerţ de piese auto

„Cea mai mare provocare în implementarea planului de afaceri a fost 
birocraţia şi dosarele de achiziţii, însă am reuşit să o depăşesc cu ajutorul 
consultanţei pe care am primit-o de la fundaţia CADI. Cea mai mare realizare 
de până acum a fost depăşirea obiectivelor financiare şi de activitate din planul 
de afaceri. Fondurile europene pe care le-am administrat ne-au ajutat să 
achiziţionăm echipamente şi servicii, implementând astfel o idee de afacere la 
nivel înalt şi dezvoltând o reţea de panotaj indoor de 400 de locaţii. Planul meu 
de viitor este să dezvolt această reţea până la cel puţin 1.000 de locaţii.” 

Urse Lorena Andreea, Firma Indoor Frame Advertising 
SRL Agenţie de publicitate, domeniu de activitate: .



Mărturii Beneficiari SOLICITANT Centrul de Analiză și Dezvoltare Instituțională „Eleutheria” (CADI)

„Cea mai mare provocare în înfiinţarea firmei au fost achiziţiile, provocare pe 
care am depăşit-o cu ajutorul echipei CADI. Cea mai mare realizare a firmei a 
fost semnarea de contracte cu firme de top, lucru care a ridicat firma la un nivel 
mai înalt şi ne-a îmbogăţit portofoliul. Fondurile europene m-au ajutat să 
dezvolt activitatea firmei şi să achiziţionez un echipament performant pentru a 
satisface dorinţele clienţilor. Ca planuri de viitor doresc să dezvolt şi să extind 
studioul de fotografie.” 

Ghizdavu Gabriel, Firma , domeniu MGK Photography SRL
de activitate: Studio de fotografie şi servicii fotografice

„Cea mai mare provocare de până acum a constat în găsirea unor parteneri care 
să ne ajute la promovarea serviciilor oferite de noi, provocare pe care am 
depăşit-o prin prisma colaborării cu partenerul Seven Cards. Această colaborare 
este practic cea mai mare realizare a noastră de până acum. Fondurile europene 
m-au ajutat să înfiinţez această firmă, din punct de vedere financiar, eliminând 
astfel un posibil împrumut bancar. Ca planuri de viitor am în vedere dezvoltarea 
unor noi servicii conexe precum masajul terapeutic, antrenamentele multiple şi 
recuperările la domiciliu, cu ajutorul echipamentelor portabile.”

Perdevară Ana Roxana, Firma , domeniu 20 minutes Fit SRL
de activitate:  Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
(recuperare şi întreţinere fizică cu echipamente de tip EMS)



Mărturii Beneficiari SOLICITANT Centrul de Analiză și Dezvoltare Instituțională „Eleutheria” (CADI)

„Fondurile europene au fost principalul ajutor spre înfiinţarea afacerii mele, 
întrucât 90% din banii investiţi au provenit de la aceste fonduri. Cea mai mare 
provocare pe care am avut-o până acum a fost găsirea unor ofertanţi profesionişti 
care să mă ajute la construirea terenului de fotbal. După o serie intensă de 
căutări, am reuşit să găsesc ofertantul potrivit. Cea mai mare realizare a firmei a 
reprezentat-o construcţia efectivă a terenului de fotbal. Ca planuri de viitor pentru 
această firmă, aş dori să înfiinţez şi o şcoală de fotbal,   iar profitul firmei aş vrea 
să îl investesc în acoperirea terenului cu un balon special. ”

Nicolescu Liliana, Firma , Domeniu de Tany Club SRL
activitate:  (Teren de fotbal Activităţi recreative şi distractive
multifuncţional cu gazon sintetic)

„Pentru mine, cele mai mari provocări au fost întocmirea documentelor pentru dosarele de 
achiziţii şi găsirea unor parteneri serioşi şi responsabili, dar şi birocraţia aferentă obţinerii 
avizelor din partea autorităţilor publice. Am depăşit aceste provocări prin perseverenţă şi 
comunicare constantă cu consultantul din partea finanţatorului. Cea mai mare realizare a 
firmei de până acum constă în afacerea propriu-zisă, dar şi posibilitatea de a oferi 
pacienţilor mei tratamente de calitate datorită aparaturii şi materialelor de ultimă generaţie. 
Fondurile europene m-au ajutat mult oferindu-mi curajul şi suportul financiar pentru a-mi 
deschide propria afacere, astfel schimbându-mi statutul de la medic angajat la medic 
angajator. Ca plan de viitor doresc să-mi măresc echipa angajând medici specialişti.”

Trană Florin Constantin, Firma , domeniu Dental Flow SRL
de activitate: Activităţi de asistentă stomatologică



Mărturii Beneficiari SOLICITANT Centrul de Analiză și Dezvoltare Instituțională „Eleutheria” (CADI)

„Cea mai mare provocare pentru mine a fost să pun în practică toate etapele 
descrise în planul de afaceri, de la înfiinţarea firmei până la organizarea din interior a 
angajaţilor. Cea mai mare realizare de până acum este faptul că avem un capital de 
imagine în zona în care ne desfăşurăm acum activitatea, Bucureşti, sector 6. Clienţii 
au fost deschişi ideii de clinică nouă, iar medicii pe care i-am angajat au o bună 
pregătire în domeniu. Fondurile europene m-au ajutat să înfiinţez o afacere în 
domeniul pe care îl studiez în prezent, ajutându-mă în achiziţionarea 
echipamentelor. Ca planuri de viitor îmi doresc să dezvolt afacerea prin  

achiziţionarea de noi echipamente performante.”

Petrov Larisa, Firma , Smile Life SRL
domeniu de activitate: Medicină dentară

„Cea mai mare provocare a fost descoperirea resurselor care să producă acest 
serviciu, iar cea mai mare realizare pentru firmă a fost dezvoltarea acestui produs în 
mai puţin de 3 luni de la înfiinţarea firmei. Fondurile europene m-au ajutat să trec 
printr-un parteneriat disproporţionat finanţator-executant. Ca plan de viitor, îmi 
doresc să dezvolt acest serviciu, astfel încât să fim din ce în ce mai competitivi pe 
piaţă.” 

Deaconescu Cosmin, Firma DevLink Comtech Technologies 
SRL Alte activităţi de telecomunicaţii, domeniu de activitate: 



Mărturii Beneficiari SOLICITANT Centrul de Analiză și Dezvoltare Instituțională „Eleutheria” (CADI)

„Fondurile europene m-au ajutat să-mi dezvolt afacerea mult mai rapid decât 
aş fi reuşit pe cont propriu. Cea mai mare provocare pentru mine a 
reprezentat-o partea de achiziţii, în special obţinerea de oferte, provocare pe 
care am depăşit-o cu ajutorul consultanţilor din cadrul fundaţiei CADI. Cea mai 
mare realizare a firmei de până acum a fost încheierea de contracte cu diverşi 
colaboratori din acelaşi domeniu de activitate şi furnizarea produselor către 
aceştia. Plănuiesc ca pe viitor firma să se dezvolte atât pe plan naţional cât şi 
internaţional.”

Mândoiu Ramona Izabela, Firma Raw Design Atelier SRL, 
domeniul de activitate: Fabricarea Articolelor de 
Îmbrăcăminte

„Cabinetul veterinar World Wide Vets este deschis şi co-finanţat cu ajutorul 
fondurilor structurale POSDRU. Cea mai mare provocare pe care am 
întâmpinat-o a fost procesul complex de achiziţii, care totodată ne-a oferit 
şansa de a achiziţiona cele mai bune aparate medicale de pe piaţă, pentru 
a oferi servicii de top clienţilor noştri. Pe viitor dorim să mai deschidem încă 
un cabinet medical, şi să mai angajăm unu sau doi medici veterinari şi 
asistenţi veterinari.”

Patriche Irina Marcela, Firma , World Wide Vets SRL
domeniul de activitate:  Cabinet veterinar



Mărturii Beneficiari SOLICITANT Centrul de Analiză și Dezvoltare Instituțională „Eleutheria” (CADI)

„Cea mai mare provocare pentru mine a fost corelarea întregului ansamblu de sarcini, relaţiile cu autorităţile şi conformarea 
ideilor din planul de afaceri la realitatea economică actuală, poate prea constrânsă, provocare pe care am depăşit-o prin 
strânsă colaborare şi suport din partea iniţiatorilor proiectului şi colaborarea cu consultanţii specializaţi în relaţia cu 
autorităţile. Cea mai mare realizare a firmei de până acum a fost organizarea implementării şi operaţionalizării planului de 
afaceri, şi de asemenea realizarea unui plan de dezvoltare a firmei, pe viitor. Fondurile europene m-au ajutat la acordarea 
suportului material pentru pornirea afacerii. Ca planuri de viitor, dorim să sistematizăm activitatea productivă a societăţii 
astfel încât să putem să ne dezvoltăm rapid în perioada următoare.” 

Carpuz Maria Mihaela, Firma , Trijou SRL
domeniu de activitate: Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi a articolelor similare



Mărturii Beneficiari PARTENER 1 Universitatea Româno - Americană

„Fondurile europene m-au ajutat să dezvolt această afacere şi să aduc un 
serviciu inovativ pe piaţa din România. Cea mai mare provocare pentru mine a 
reprezentat-o identificarea clienţilor, pe care am depăşit-o datorită feedback-
ului pozitiv şi sprijinului pe care l-am avut din partea partenerilor din proiect. 
Cea mai mare realizare a firmei de până acum este încheierea contractelor în 
valoare de 5.000 euro. Planul principal de viitor este să-mi extind activitatea.”

Lazăr Dan, Firma , domeniu de Herainvetimus SRL
activitate: Alte activităţi recreative şi distractive

„Până acum, cea mai mare provocare a fost birocraţia legată de partea de raportare şi 
partea de achiziţii directe sub 5.000 euro, însă am reuşit să o depăşesc prin multă 
muncă şi cu ajutorul experţilor din cadrul programului. Cea mai mare realizare a firmei 
este faptul că ne încadrăm în program şi nu avem întârzieri, aşa cum se întâmplă în 
majoritatea proiectelor IT. Fondurile europene m-au ajutat să pun bazele firmei, să 
asigur salariile angajaţilor pe 3 luni de zile, să asigur sediul şi să achiziţionez 
echipamentele de care am avut nevoie. Ca planuri de viitor îmi doresc să dezvolt firma 
şi să ajungem numărul 1 pe piaţa de profil din România. ”

Simen Radu, Firma , domeniu de SRC Trevel Devel SRL
activitate: Dezvoltare software



Mărturii Beneficiari PARTENER 1 Universitatea Româno - Americană

„Cea mai mare provocare de până acum a fost aceea de a găsi un spaţiu 
potrivit pentru desfăşurarea activităţii, provocare pe care am depăşit-o cu 
ajutorul unei firme specializate pe piaţa imobiliară. Cea mai mare realizare a 
fost aceea că după o lună de la înfiinţarea firmei am reuşit să mai angajez 2 
persoane. Fondurile europene m-au ajutat foarte mult să-mi pun planul în 
aplicare prin faptul că am reuşit să achiziţionez toate materialele de care 
aveam nevoie pentru o bună desfăşurare a activităţii. Ca plan de viitor am în 
vedere o extindere a firmei și să oferim servicii de calitate în domeniul 

textilelor.”
Ilie Angelica, Firma , domeniu de Lyla Best Style SRL
activitate: Confecţionarea de acrticole de îmbrăcăminte

„Una dintre cele mai mari provocări pe care le-am întâmpinat a fost clădirea 
unei identităţi solide a brandului nostru. Cea mai mare realizare a firmei de 
până acum a fost semnarea unui contract de colaborare cu o altă firmă de 
Web-Design, ceea ce ne aduce un număr considerabil de proiecte lunar. 
Fondurile europene ne-au fost de ajutor deoarece au creat un start 
adevărat în activitatea noastră punându-ne la dispoziţie tot ce a fost 
necesar pentru o bună desfăşurare a activității. Ca plan de viitor îmi doresc 
ca firma să se dezvolte atât pe plan local cât şi naţional.”

Segărceanu Irina, Firma , domeniu de Optiweb SRL-D
activitate: Realizarea stoftului orientat către client



Mărturii Beneficiari PARTENER 1 Universitatea Româno - Americană

„Pentru mine, cea mai mare provocare a fost partea de birocraţie şi totodată 
atragerea clienţilor către noi. Am depăşit acest obstacol prin multă muncă, cercetare 
de piaţă şi ajutor din partea profesorilor de la Universitatea Româno-Americană. 
Cea mai mare realizare a firmei a fost faptul că am reuşit să ne punem serviciile la 
punct, iar în următoarele 2 săptămâni urmează să organizăm două evenimente 
pentru copii. Fondurile europene m-au ajutat să îmi îndeplinesc un vis pe care l-am 
avut de foarte mult timp şi să mă maturizez ca şi persoană. Ca planuri de viitor 
doresc să ne extindem şi să oferim clienţilor noştri servicii inovative şi de calitate.”

Ciortea Alexandra Mihaela, Firma , Yoyo Events SRL-D
domeniu de activitate: Organizare de evenimente

„Fondurile europene m-au ajutat să-mi îndeplinesc un vis şi au reprezentat startul 
pentru această afacere. Cele mai mari provocări pentru mine au fost elaborarea 
documentaţiei pentru proiectul în sine şi trecerea firmei la plătitor de TVA. Am reuşit 
să depăşim aceste provocări prin informare, îndrumare, cercetare, ajutor pe care l-
am primit din partea echipei de la Universitatea Româno-Americană. Cea mai mare 
realizare a firmei de până acum o reprezintă contractele pe care le-am încheiat cu 
diverşi clienţi şi furnizori din domeniul mass-media. Pe viitor mi-am propus o 
creştere constantă şi sigură a firmei, atent monitorizată, studiind cu mare atenţie     
piaţa, trendurile şi preţul impus de clienţi.”

Milea Bogdan, Firma , domeniu de Surround Media Regie SRL
activitate: Publicitate şi reprezentare media



Mărturii Beneficiari PARTENER 1 Universitatea Româno - Americană

„Cea mai mare provocare a fost trecerea de la viaţa de student la responsabilităţile de 
antreprenor pe care am depăşit-o printr-o bună planificare iniţială a planului de afaceri dar şi 
prin foarte multe ore de muncă în toate etapele de dezvoltare ale firmei. Deschiderea fizică a 
magazinului care arată şi funcţionează exact aşa cum a fost stabilit în plan, precum şi feedback-
ul pozitiv din partea clienţilor noştri reprezintă cele mai mari realizări de până acum. Acest lucru 
nu ar fi fost posibil fără compromisuri financiare, dacă nu existau fonduri europene 
nerambursabile care au eliminat o presiune viitoare asupra finanţelor firmei. Datorită faptului că 
acest proiect se apropie de final iar primele semne sunt foarte optimiste, îmi doresc foarte mult 
să-mi dezvolt afacerea în sensul deschiderii unui alt Plafar, să-mi cresc vizibilitatea magazinului 
online şi să avem propriile produse marca Evo Natura.”

Anton Georgiana Andreea, Firma , Metropolitan Evolution SRL-D
domeniu de activitate:  (magazin fizic şi Farmacie naturistă de tip Plafar
online)

”Cea mai mare provocare a fost să ne încadrăm în timp util cu îndeplinirea activităţilor şi 
sarcinilor pe care trebuia să le respectăm, atât în ceea ce priveşte programul Start Up cât şi 
muncă paralelă de a promova business-ul. Această provocare am depăşit-o prin mult mai multe 
ore de muncă decât ne-am fi aşteptat. Cea mai mare realizare a firmei a fost Bifesim 2015 unde 
am avut ocazia de a ni se aprecia într-un număr surprinzător de mare munca efectuată până 
atunci, ideile şi produsele noastre având un feedback pozitiv, ceea ce înseamnă că există un loc 
în piaţă pentru noi, cu o perspectivă foarte bună. Fondurile europene ne-au ajutat să 
achiziţionam mai multe bunuri şi materii prime care ne-au înmulţit şansele de a ne pune ideile în 
practică mult mai repede şi de a deveni un brand cu şanse mai mari de dezvoltare. Ca planuri de 
v i i t o r privim să extindem colecţia de obiecte şi să acaparăm cât mai multe necesitaţi 

din domeniul de activitate astfel încât să ne creştem numărul de clienţi.”
Dăbuleanu Alexandru, Firma , domeniu de Monobloc Design SRL
activitate: Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al 
articolelor de uz casnic şi activităţi de design specializat



Mărturii Beneficiari PARTENER 1 Universitatea Româno - Americană

„Cea mai mare provocare de până acum a fost realizarea dosarelor de 
achiziţii, provocare pe care am depăşit-o prin muncă asiduă. Cea mai mare 
realizare a firmei de până acum a reprezentat-o creşterea vânzărilor. 
Fondurile europene m-au ajutat să creez o echipă puternică şi să realizez 
platforma studlife.ro, iar ca şi planuri de viitor îmi doresc ca în luna octombrie 
2016 să fim pe piaţa din Cluj şi Iaşi, şi în anul următor să ne extindem şi pe 
piaţa internaţională.”

Cantea Roxana, Firma , domeniu de activitate: Studlife SRL
Campanii publicitare (public ţinta 18-24 ani)

„Cele mai mari provocări au fost birocraţia şi relaţiile cu furnizorii, pe care 
le-am depăşit cu multă perseverenţă. Cele mai mari realizări ale firmei de 
până acum sunt achiziţiile, pe care fără ajutorul fondurilor europene nu aş fi 
putut să le realizez. Ca planuri de viitor îmi doresc să diversific paleta de 
produse şi să mă dezvolt pe piaţa europeană.”

Manolache Simona Florina, Firma , Mimozen SRL-D
domeniu de activitate: Realizarea de decoraţiuni interioare 
handmade



Mărturii Beneficiari PARTENER 2 Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu

„”Fondurile europene m-au ajutat în primul rând să-mi materializez ideea mea de business, 
lucru foarte greu de realizat prin fonduri proprii dat fiind costurile foarte mari ale utilajelor şi 
ale materiilor prime. Cea mai mare provocare de până acum a fost găsirea unei persoane 
care să realizeze materialele 3D şi produsele finale, pe care am depăşit-o angajând o 
studentă de la Facultatea de Arhitectură, o persoană care are aceeaşi viziune asupra 
design-ului acestora ca şi mine. Cea mai mare realizare a firmei de până acum a fost 
achiziţionarea unui utilaj de imprimare 3D de dimensiuni mari şi performanţe deosebite, la 
un preţ rezonabil având în vedere preţurile foarte mari ale acestor utilaje de aceleaşi 
dimensiuni şi performanţe. Ca planuri de viitor am în vedere deschiderea unui punct de  
lucru  la Bucureşti şi stabilirea de parteneriate cu retaileri din acest domeniu pentru 

dezvoltarea continuă a afacerii.” 
Morie Alexandru Daniel, Firma , domeniu de Lamp Foundry SRL
activitate: Comerţul cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi 
al articolelor de uz casnic

”Fondurile europene m-au ajutat în pornirea afacerii prin faptul că, în plan, sunt incluse 
preţuri pe care nu le-aş fi putut suporta financiar de unul singur. Cea mai mare provocare a 
fost aceea de a întocmi documentaţia pentru platforma Web, luând în considerare faptul că 
nu sunt un specialist IT. Am depăşit această provocare studiind în amănunt platformele 
Web medicale, urmărind concurenţa şi completând cu idei din străinătate pe care o să le 
implementez în nouă platformă. Cea mai mare realizare de până acum se rezumă la 
achiziţiile FEDR, ţinând cont de faptul că platforma aşteaptă să fie finalizată. Planul meu de 
viitor este continuarea acestui proiect, dezvoltându-l la nivel naţional atât în rândul 
pacienţilor cât şi în rândul specialiştilor din domeniul medical.”

Mărgulescu Ştefan, Firma , domeniu de SursaMedicala SRL
activitate: Prelucrarea datelor, administrarea paginilor Web şi activităţi 
conexe



Mărturii Beneficiari PARTENER 2 Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu

„Fondurile europene m-au ajutat să realizez ceea ce mulţi alţii nu ar fi putut 
realiza la vârsta mea, să devin un antreprenor de succes. Cea mai mare 
provocare a fost aceea de a întocmi dosarul de achiziţii pentru produsele 
menţionate în buget, provocare pe care am depăşit-o prin documentarea 
eficientă. Cea mai mare realizare a firmei a fost aceea de a achiziţiona utilajul 
fără de care firma nu ar fi putut funcţiona. Ca planuri de viitor, îmi doresc ca 
afacerea mea să se dezvolte din ce în ce mai mult.”

Spineanu Georgiana Iuliana, Firma , Gespiny MOB SRL-D
domeniu de activitate: Fabricare mobilă

„Fondurile europene m-au ajutat să-mi pun în practică o idee pe care altfel nu 
aş fi putut să o dezvolt din banii proprii. Cea mai mare provocare a reprezentat-
o documentaţia aferentă raportării la sfârşitul fiecărei luni, pe care am depăşit-
o cu ajutorul îndrumătorilor de la Constantin Brâncuşi dar şi a colegilor cu mai 
multă experienţă în domeniu. Cea mai mare realizare a firmei de până acum 
este competiţia “Cupa Lunetistul”, competiţie de tir cu arcul. Ca planuri de 
viitor, doresc diversificarea activităţilor oferite de firmă dar şi să găsesc un loc 
mai accesibil şi vizibil pentru turişti.”

Jerca Petre Mihai, Firma , domeniu de JRKLUDITOUR SRL-D
activitate: Bâlciuri şi parcuri de distracţie



Mărturii Beneficiari PARTENER 2 Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu

„Fondurile europene m-au ajutat să dezvolt, să administrez şi să promovez 
afacerea mea. Ca planuri de viitor doresc să mai accesez şi alte fonduri 
europene pentru extinderea activităţii. Pentru mine, cea mai mare provocare a 
fost să devin administrator în timpul studenţiei, provocare pe care am depăşit-
o prin cursurile efectuate anterior. Cea mai mare realizare de până acum a fost 
achiziţionarea utilajului de tâmplărie necesar procesului de producţie.”
 

Constantinescu Teodor Adrian, Firma  Antreprenoriat 
Start 23 SRL-D Prelucrarea , domeniul de activitate: 
lemnului-tâmplărie

„Cea mai mare provocare a fost să duc la bun sfârşit acest proiect, provocare 
pe care am depăşit-o prin îndeplinirea tuturor cerinţelor impuse de acesta. 
Cea mai mare realizare a firmei de până acum a fost demararea activităţii. 
Fondurile europene m-au ajutat să pun pe picioare acest proiect. Fără acestea 
nu aş fi putut reuşi. Ca planuri de viitor doresc să devenim cei mai buni de pe 
piaţa de profil şi să reuşim să satisfacem toate dorinţele clienţilor.”

Văcaru Maria Georgiana, Firma       Luxe Interior Design SrL-D
domeniu de activitate: Comerţul cu amănuntul al 
materialelor textile în magazine specializate



Mărturii Beneficiari PARTENER 2 Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu

„Cea mai mare provocare de până acum a reprezentat-o însăşi deschiderea 
afacerii, fiind un domeniu nou pentru mine, depăşind-o prin foarte multă 
muncă. Cea mai mare realizare este consolidarea unei echipe de lucru cu care 
vom merge mai departe în toate activităţile desfăşurate de firmă. Fondurile 
europene m-au ajutat practic să demarez această afacere pe care doresc să o 
dezvolt şi în viitor. Planurile de viitor vizează dezvoltarea echipei de lucru şi 
diversificarea activităţilor firmei.”

Sfîrlogea Alexandra Cristina, Firma MTTF Zenith 
Innovation SRL-D IT, domeniu de activitate: 

„Fondurile europene m-au ajutat să iniţiez o afacere pe cont propriu şi să-mi 
pun în aplicare abilităţile pentru dezvoltarea acesteia. Până acum, pot spune 
că cea mai mare realizare a fost aprobarea proiectului în sine şi punerea 
acestuia în aplicare, implementarea lui. Pe viitor îmi doresc să contractez cât 
mai multe lucrări şi să mă dezvolt pe piaţa locală şi naţională.”

Piţian Ovidiu Andrei, Firma , ADNGROUP DESIGN SRL-D
domeniu de activitate: Fabricarea mobilierului pentru birouri 
şi magazine



Mărturii Beneficiari PARTENER 2 Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu

„Cea mai mare provocare pe care am întâmpinat-o până acum a fost să 
achiziţionez piele de la o pielărie importantă din judeţ. Această provocare este 
în curs de desfăşurare şi va fi depăşită cu succes. Ca şi realizare a firmei, am 
reuşit să colaborez cu diferite centre de pielărie din ţară, fiind încântate să 
colaboreze cu un nou centru înfiinţat în Gorj. Fondurile europene mi-au creat o 
viziune mult mai amplă asupra mediului de afaceri din România, iar sfatul meu 
către toţi tinerii este să acceseze şi ei fonduri europene şi să-şi dezvolte 
propria afacere.” 

Drăgulescu Ana-Maria, Firma , Anapell4you SRL-D
domeniu de activitate: Pielărie

„Cea mai mare provocare de până acum a fost chiar înfiinţarea firmei, pe care 
am depăşit-o prin multă determinare. Una dintre cele mai mari realizări de 
până acum a fost găsirea şi identificarea angajaţilor profesionişti. Fondurile 
europene pe care le-am primit m-au ajutat în primul rând la achiziţionarea 
echipamentelor necesare în firmă, iar ca planuri de viitor am în vedere găsirea 
unor fonduri de investiţii pentru diversificarea afacerii.”

Ciprian Ionuţ Sfîrlogea, Firma , Zenith Industries Inc SRL
domeniu de activitate: IT



Mărturii Beneficiari PARTENER 3 Metodo Studii Consultanţă România SRL

„Fondurile europene m-au ajutat foarte mult deoarece testele psihologice pe care le-am 
achiziţionat au o valoare mare din punct de vedere financiar. Cea mai mare provocare în 
acest proces a fost însăşi scrierea aplicaţiei, deoarece nu aveam experienţă în 
antreprenoriat, aşa că a trebuit să depun mai mult efort pentru a concepe afacerea şi 
implicit planul de afaceri. Cea mai mare realizare este faptul că am început să avem clienţi, 
deja vin părinţii cu copii pentru diagnostic şi intervenţie psihologică. O altă realizare o 
reprezintă contractul pe care l-am încheiat pe un alt proiect POSDRU pentru consiliere 
psihologică în rândul adolescenţilor. Ca planuri de viitor, îmi doresc să ofer servicii de 
calitate copiilor şi părinţilor şi de asemenea să derulăm proiecte de cercetare în acest 

domeniu.”
Cucu-Ciuhan Geanina, Firma , Minnie Psychological Center SRL-D
domeniu de activitate: Centru de cercetare, diagnostic şi tratament 
pentru tulburările de dezvoltare

„Fondurile europene ne-au ajutat foarte mult pentru punctul de lucru şi pentru realizarea 
acestui atelier pe care îl considerăm ca şi cartea noastră de vizită. Cea mai mare provocare 
pe care am avut-o până acum a fost găsirea unui punct de lucru, respectiv amenajarea lui 
aşa cum ne-am dorit. Cea mai mare realizare o reprezintă cei aproape 8.000 de prieteni pe 
care îi avem pe pagina noastră de Facebook, intrarea în companii mari, respectiv atelierul 
nostru de creaţie. Construirea brandului şi rezervarea brandului le consider de asemenea 
nişte atuuri pe care le-am dobândit. Ca planuri de viitor ne dorim creşterea brandului nostru 
şi de asemenea ne dorim să apărem în magazine de profil, respectiv să participăm la 
evenimente şi activităţi stradale alături de prieteni.” 

Huettner Andrei Ştefan, Firma , domeniu de Karusello Store SRL-D
activitate: Comercializarea produselor online realizate în regim unicat



Mărturii Beneficiari PARTENER 3 Metodo Studii Consultanţă România SRL

„Fondurile europene m-au ajutat să devin un antreprenor de succes. Cea mai 
mare provocare pe care am întâlnit-o până acum a fost birocraţia care din 
punctul meu de vedere o putem depăşi prin optimism şi răbdare. Cea mai 
mare realizare a firmei de până acum a fost punerea în practică a ideilor mele. 
Îmi doresc ca pe viitor firma să se dezvolte naţional şi internaţional.”

Minciunescu Bogdan, Firma , domeniu de Laser Zoom SRL
activitate: Atelier de debitare şi gravare laser

„Cea mai mare provocare pe care am avut-o până în momentul de faţă a fost 
găsirea persoanelor potrivite care să facă parte din echipa agenţiei, provocare 
pe care am depăşit-o prin perseverenţă. Una dintre cele mai mari realizări ale 
firmei de până acum este dezvoltarea platformei WEB, care este şi inima 
afacerii. Fondurile europene m-au ajutat în primul rând să-mi îndeplinesc un 
vis, şi să cunosc oameni noi. Ca plan de viitor intenţionez să depăşesc 
obiectivul firmei în valoare de 1.000.000 euro.” 

Cârlan Ion, Firma , domeniu de Jumbo Holidays SRL
activitate: Agenţie de turism –Jumbo Travel



Mărturii Beneficiari PARTENER 3 Metodo Studii Consultanţă România SRL

„Fondurile europene m-au ajutat foarte mult, deoarece fără acestea nu aş fi putut porni acest 
business şi cu siguranţă nu ne-am fi descurcat la fel de bine ca până acum. Cea mai mare 
provocare pe care am avut-o în deschiderea magazinului a fost aprovizionarea cu un număr 
suficient de produse de bună calitate, având fonduri limitate la început. Cea mai mare realizare a 
firmei de până acum este vânzarea propriu-zisă, care sper să continue şi de acum încolo. Planurile 
mele de viitor sunt accesarea unor noi fonduri europene pentru lărgirea portofoliului de activitate şi 
de ce nu, deschiderea unui lanţ de magazine.”

Făfăneaţă Cornelia, Firma , domeniu de activitate: RCF Shoes SRL Comerţ cu 
amănuntul al produselor şi articolelor din piele



Concluzii

O scurtă privire asupra afacerilor lansate ne arată marea lor diversitate, de 
la producția de mobilier și articole de pielărie până la cabinete 
stomatologice. Acest fapt denotă un potențial imens de creativitate, în 
condițiile în care aceasta este stimulată. Afacerile pornite acoperă multe 
domenii, cum ar fi servicii întreținere corporală, decorațiuni interioare, 
servicii IT, turism, atelier foto, cabinet veterinar, atelier tâmplărie, etc.
În afară de rezultatele palpabile constând în inițierea unor afaceri și crearea 
de locuri de muncă, proiectul are și rezultate pe alte planuri, rezultate mai 
puțin cuantificabile, dar care vor contribui la dezvoltarea economică de 
ansamblu, dezvoltare de care România are atâta nevoie. În primul rând e 
vorba de schimbarea mentalităților. Perioada comunistă în care inițiativa 
privată a fost practic inexistentă a atrofiat creativitatea, încrederea în sine, 
atitudinea pozitivă. Și anii de după 1989 nu au adus acel spirit antreprenorial 

atât de necesar dezvoltării unei nații. Iar tinerii de azi au crescut în acel 
mediu. Din acest motiv schimbarea mentalității în domeniul antreprenorial 
este atât de necesară. Iar pentru persoanele incluse în proiect, acesta a 
însemnat o schimbare de mentalitate, care se traduce printr-o atitudine 
pozitivă, creșterea încrederii de sine, creativitate și inovare, asumarea 
riscului și, nu în ultimul rând, un anumit grad de libertate individuală.
Cheia bunăstării oricărui popor stă în inițiativa privată deoarece însumarea 
acestor inițiative asigură condiții mai bune de viață. Exemple edificatoare 
sunt țările industrializate. Și chiar dacă noi, românii, am pornit mai târziu în 
această cursă, avem suficient potențial pentru a recupera aceste diferențe. 
Cheia reușitei constă în muncă, organizare și un spirit tânăr, flexibil la 
provocările de orice natură.
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