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Amintiri pentru viitor

Comunicat de presã post-eveniment

Conferinþã regionalã intermediarã Bucureºti-Ilfov
START UP 4 U

Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, în calitate de
beneficiar, împreunã cu partenerii APDRP - Asociaþia Pentru Dezvoltare Regionalã ºi Parteneriat
ºi Fair Best Invest, a organizat, în data de 8 octombrie 2015, la Bucureºti, în Bd. Timiºoara nr. 58,
sector 6, locaþia regionalã de implementare a proiectului START UP 4 U, POSDRU/176/3.1/S/
149612, Conferinþa Regionalã Intermediarã a proiectului.

Evenimentul a reunit reprezentanþi ai autoritãþilor publice, ai confederaþiilor sindicale, din
mediul de afaceri, ai mass-media, membri ai
grupului þintã, membri echipelor de management ºi de implementare a proiectului,
precum ºi reprezentanþi ai partenerilor. În
cadrul evenimentului a fost prezentat stadiul
implementãrii activitãþilor ºi a rezultatelor
dobândite la nivelul regiunii de implementare
Bucureºti-Ilfov, evenimentul reprezentând un
cadru ideal de întâlnire ºi discuþii.
În calitate de reprezentant al preºedintelui
Asociaþiei Societatea Naþionalã Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, doamna
Cristina Spãtariu a exprimat urãri de bunvenit distinºilor invitaþi la Conferinþa regionalã
intermediarã a proiectului START UP 4 U.
Managerul de proiect, Marin Cruceru, a
mulþumit echipei pentru implicarea de care a
dat dovadã ºi a încurajat tinerii debutanþi în
afaceri sã acceseze în continuare fonduri
europene: Este necesar ca antreprenori sã
fie conectaþi la realitatea curentã, la
trendurile economice ºi sociale pentru a se
adapta cât mai repede la nou. ªansa sau faptul
cã ºtii ceea ce faci te ajutã sã pui bazele unui
proiect de succes. De asemenea, acesta a
prezentat obiectivele ºi activitãþile proiectului,
categoriile de persoane care au devenit
membri ai grupului þintã, rezultatele aºteptate,
beneficiile pentru grupul þintã ºi indicatorii
de output ºi input, precum ºi impactul socioeconomic al proiectului. Proiectul este
implementat în regiunile Sud Vest Oltenia ºi
Bucureºti-Ilfov ºi se desfãºoarã pe o perioadã
de 10 luni; are o valoarea totalã eligibilã de
8.195.887,50 lei, din care: 163.917,75 lei
contribuþia Beneficiarului ºi 8.031.969,75 lei
asistenþã financiarã nerambursabilã. În
deplinã concordanþã cu obiectivele axei
prioritare 3 Creºterea adaptabilitãþii
lucrãtorilor ºi a întreprinderilor ºi Domeniul
major de intervenþie 3.1. Promovarea culturii
antreprenoriale, obiectivul general al
proiectului este furnizarea de programe de
formare profesionalã ºi activitãþi integrate în
vederea dezvoltãrii competenþelor antreprenoriale ºi manageriale pentru îmbunãtãþirea
performanþei ºi crearea de noi afaceri în
regiunile Sud-Vest Oltenia ºi Bucureºti-Ilfov.
Eliza Bourceanu, expert în cadrul
proiectului START UP 4 U, a prezentat invitaþilor stadiul implementãrii Activitãþii 3 Formare profesionalã ºi dobândire de
competenþe antreprenoriale. Aceasta a
prezentat grupul þintã, care a beneficiat de
formare profesionalã, precum ºi persoanele
din grupul þintã care au finalizat cursul de
competenþe antreprenoriale ºi au întocmit
planuri de afaceri. De asemenea, a vorbit
despre rezultatele obþinute la Concursul de
Idei de Afaceri organizat în cadrul proiectului.
Expertul coordonator al Activitãþii 4Activitãþi integrate ºi Centre de Sprijin pentru
afaceri, Floarea Georgescu, a vorbit invitaþilor despre înfiinþarea ºi dezvoltarea
Centrelor antreprenoriale de sprijin pentru
afaceri, activitãþile de consiliere, consultanþã
(sprijin) pentru iniþierea de afaceri, asistenþã
ºi postasistenþã în sprijinul dezvoltãrii
afacerilor, precum ºi despre rezultatele
obþinute pentru aceastã activitate la nivelul
regiunii de implementare Bucureºti-Ilfov.
Emil Muºat, expert în cadrul proiectului
START UP 4 U, a prezentat invitaþilor stadiul
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implementãrii Activitãþii 5 - Înfiinþare ºi
dezvoltare întreprinderi START UP ºi rezultatele
dobândite pe aceste activitãþi la nivelul regiunii
de implementare Bucureºti-Ilfov.
Experþii au asigurat participanþii de întregul
sprijin ºi, totodatã, de implicare în tot ceea
ce înseamnã implementarea activitãþilor
proiectului.
Rodica Dragomiroiu, ºef Departament
Resurse Umane, a felicitat managerul de
proiect pentru iniþiativa scrierii acestui
proiect, precum ºi pe cei care ºi-au deschis
start-up-uri în regiunea Bucureºti-Ilfov,
numindu-i promotorii schimbãrii. A vorbit
invitaþilor despre importanta lucrului în
echipã pentru a realiza o idee comunã, de a
direcþiona realizãrile individuale spre obiectivele organizaþionale. Deciziile trebuie luate în
echipã. Pentru aceasta este necesarã o
cunoaºtere a realitãþii ºi o bunã comunicare.
Lucrurile trebuie gândite pe termen lung,
deoarece în faþa concurenþei reuºesc numai
cei care au o promovare corectã, strategie
bunã, servicii de calitate, calitatea
personalului, comunicare bunã cu clienþii.
Rodica Preda, manager proiect Investeºte
în antreprenoriat, investeºte în viitor, a afirmat
cã este implicatã într-un astfel de proiect ºi a
vorbit despre importanta proiectelor europene
pentru tinerii antreprenori. De asemenea,
aceasta a oferit invitaþilor câteva sfaturi pentru
a demara cu succes o afacere.
Cinci dintre beneficiarii schemei de minimis
au prezentat pe scurt startup-urile înfiinþate
în regiunea Bucureºti-Ilfov:
Cristian Lupeº, manager artistic la Creative
Art Network, mãrturiseºte cã: Ideea afacerii a
pornit de la faptul cã, la nivel naþional, nu se
întocmesc statistici cu posturile vacante
adresate absolvenþilor de învãþãmânt
vocaþional (muzica, arte plastice, dans-balet,
teatru, film, etc.), astfel încât, la ANOFM ºi
sucursalele judeþene din regiunile unde existã
instituþii de învãþãmânt superior vocaþional
sau licee cu profil vocaþional, nu pot fi puse la
dispoziþia absolvenþilor oferte de munca în
profilul studiat. Firma nou creatã prin
proiectul START UP 4 U îºi doreºte sã ofere
locuri de muncã acestor tineri, prin realizarea
de activitãþi de profil, îmbunãtãþind, astfel,
accesul pe piaþa muncii a tinerilor artiºti.
Marius Vlaicu, manager general al
MVKARTO S.R.L., considerã cã: Ideea afacerii
provine din experienþa anterioarã în cadrul
unor proiecte de identificare a reþelelor
subterane din zona de vest a Bucureºtiului,
când, în urma unui proiect de construcþie a
unui ansamblu rezidenþial situat în perimetrul
unei zone industriale dezafectate, am constat
cã reþeaua subteranã de goluri (canalizare,
distribuþie apã, conducte electrice, telefonie
etc.) are o densitate mult mai mare decât cea
cunoscutã. Motivul îl reprezenta construcþia
reþelelor de utilitãþi în etape diferite, fãrã

actualizarea P.U.Z. în format GIS (Geographic Informational Systems). De asemenea,
sunt bine cunoscute situaþiile în care, în urma
unor lucrãri de modernizare a unui drum
public sau modernizare a unor reþele
subterane electrice, de telefonie, internet etc,
au fost intersectate alte conducte, de care
constructorul nu avea cunoºtinþã deoarece ele
nu apãreau în planurile de detaliu.
Daniel Alexandru Triºcariu, artist
instrumentist, manager la ICON SOUND &
LIGHT SRL: Absolvent al Facultãtii de
Interpretare artisticã din cadrul Universitãþi
Naþionale de Muzicã Bucureºti, promoþia
2013, în prezent masterand în cadrul
aceleaºi facultãþi, am fost implicat încã din
copilãrie în activitãti artistice: spectacole,
evenimente, turnee. Începând cu anul 2010,
activitatea mea artisticã a cunoscut o
evoluþie notabilã, participând, în calitate de
artist, interpret saxofon, în cadrul a peste
400 de evenimente. Proiectul START UP 4
U mi-a oferit resursele necesare pentru a
lansa aceastã idee pe piaþã ºi de a pune
baza unei viitoare companii de succes.
Ana Maria Rãpiþeanu, manager la RA3.14:
Dorinþa de a porni o afacere pe cont propriu
o aveam încã din liceu, considerând
angajarea o mãsurã provizorie. Dar, odatã
cu încheierea anului 5, am fost presatã de
practica obligatorie în cadrul facultãþii, ocazie
cu care am descoperit cã, pentru tinerii
arhitecþi, sunt prea puþine locuri de muncã
plãtite, majoritatea angajatorilor profitând
de situaþia studenþilor ºi cerând stagii de
practicã neplãtitã. Astfel, am decis sã-mi încep
propria afacere înainte de finalizarea
studiilor. Proiectul START UP4 U a reuºit
sã mã ajute la crearea unei afaceri, care,
deja, a început sã funcþioneze ºi sã se dezvolte.
Radu Pascal, director general ºi specialist
IBM în graficã industrialã, 3D EU Integrated
Design Services SRL, considerã cã: astãzi,
prin intermediul concursului de planuri de
afaceri STARTUP 4 U, mã numãr printre cei
care au avut ambiþia, curajul ºi determinarea
de a încerca ceva nou ºi de a-ºi asuma riscurile
pe care o afacere le implicã.
Având în vedere cã întregul eveniment a
fost unul axat pe comunicare deschisã, pe
implicarea tuturor celor prezenþi într-o dezbatere constructivã, în cadrul evenimentului
au fost numeroase întrebãri, astfel încât
invitaþii au avut acces direct la informaþiile
legate de stadiul implementãrii activitãþilor
ºi a rezultatelor dobândite în regiunea de
implementare Bucureºti- Ilfov.
În încheierea conferinþei, managerul de
proiect, Marin Cruceru, a conchis: Echipa de
management ºi implementare a proiectului
START UP 4 U va depune toate eforturile
necesare pentru bunul mers al proiectului,
pentru atingerea indicatorilor ºi îndeplinirea
obiectivelor.

Pentru mai multe informaþii privind proiectul START UP 4 U, ID: POSDRU/176/3.1/S/149612,
ne puteþi contacta la sediile de implementare ale proiectului din Bucureºti, Bd. Timiºoara nr. 58,
ºi din Craiova, str. Vasile Conta nr. 4, sau la adresa de e-mail: startup149612@gmail.com.
Detalii privind activitãþile proiectului sunt disponibile ºi pe www.startup4u.ro
ºi http://portalantreprenoriat.ro/.
Pentru informaþii detaliate despre programele/proiectele cofinanþate de Uniunea Europeanã,
vã invitãm sã vizitaþi pagina de internet a AMPOSDRU - www.fonduri-ue.ro.

Maria Ramona CHIVU, expert PR din partea Beneficiarului 
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
Detalii contact: tel. 0722.849.844 / e-mail startup149612@gmail.com

Bilanþurile se fac, de regulã, anual, deºi sunt ºi excepþii, iar o
vorbã din bãtrâni spune cã toamna se numãrã bobocii. O
excepþie o reprezintã sãrbãtorirea unor ani rotunzi de la
terminarea liceului ºi anii studenþiei, care, prin patalamaua
obþinutã - diploma de absolvire, alãturi de cei ºapte ani de acasã,
îþi dãdeau bagajul ºi statutul cu care intrai în viaþã.
Fac parte din generaþia nãscutã în anul abdicãrii regelui ºi
schimbarea regimului socio-politic. S-au împlinit 50 de ani de la
terminarea liceului teoretic, eu pe cel din Breaza, Aurel Vlaicu,
a X-a promoþie, ºi 45 de ani de la terminarea Facultãþii de
Economia agriculturii, a treia promoþie, din cadrul Academiei de
Studii Economice din Bucureºti, împlinind, ca ºi colegii de
generaþie, dorinþa pãrinþilor de a deveni domni/doamne, deºi
toþi eram tovarãºi, cu carte. Majoritatea pãrinþilor, meºteºugari
(tâmplari, zidari, croitori, cizmari, frizeri) pentru care meseria
era brãþarã de aur, dar ºi muncitori (forestieri, minieri etc.)
agricultori sau funcþionari, îºi doreau sã lucrãm într-un birou, sã
scãpãm de munca fizicã din fabricã sau uzinã.
Calitatea învãþãmântului, comparativ cu ceea ce s-a întâmplat
ºi se întâmplã în democraþia originalã instauratã dupã 89,
este datã de rata înaltã a reuºitelor colegilor de la terminarea
liceului, la creºterea în carierã, beneficiind de deschiderea din
deceniul ºase. Chiar dacã am fost repartizaþi ca mijloace fixe,
cu oraºele mari închise ºi obligativitatea stagiului în producþie la
þarã, aceasta nu ne-a oprit promovarea, de la statutul de inginer,
profesor, cercetãtor, economist, la ocuparea unor funcþii de
conducere de ºef de secþie/birou/serviciu la director general/
producþie/economic la întreprinderi de producþie ºi comerþ intern/
exterior, bãnci, institute de cercetare ºi învãþãmânt, ministere MADR/MFP, la INS. Atât înainte, cu excepþia unui caz cercetat
în scandalul cu vopselele de la Sulina, cât ºi dupã, nimeni nu
a fost implicat în scandaluri de corupþie ºi trafic de influenþã.
Doi colegi de liceu au plecat în strãinãtate. Cariera s-a construit
prin muncã, studiu permanent, comunicãri ºtiinþifice, articole ºi
cãrþi publicate, fãrã compromisuri cu lumea politicã. Deºi meseria
noastrã se bazeazã pe douã cuvinte, politicã ºi economie, ºi
multe cifre, pentru a avea o economie funcþionalã, politica
economico-socialã trebuie sã se bazeze pe ºtiinþa economiei
politice ºi economiºti profesioniºti. Numai din grupa mea, opt
au lucrat în cercetare, cinci ºi-au luat doctoratul ºi doi au
performat pânã la statutul de profesor universitar. Unul a devenit
decanul facultãþii absolvite, azi FEAAM, unul - director general
adj. la Institutul Naþional de Cercetãri Economice, unul - director
ºtiinþific la Institutul de Economia Agriculturii, din cadrul
Academiei Române, ºi unul - director economic la Academia de
ªtiinþe Agricole ºi Silvice Gheorghe Ionescu-Siseºti.
Corpul profesoral era format din specialiºti reabilitaþi politic
ºi cu ridicarea domiciliului obligatoriu, refugiaþi din Basarabia,
cu un înalt cult ºi dragoste pentru meseria aleasã, dar ºi cei
repartizaþi în producþie. Deºi a devenit o tradiþie, iar în massmedia apar ºtiri despre sãrbãtorirea anilor rotunzi, puþini
menþioneazã numele profesorilor cãrora li se datoreazã devenirea
generaþiilor. De aceea, voi enumera garnitura dascãlilor din
liceu ºi din facultate, care fac parte din biografia noastrã.
La liceu, la Breaza, ne-au întâmpinat: Larisa Dima
(Biologie),Victor Hãhãianu (Rusã), Valeria Necula (Matematicã)
ºi ne-a transmis urãri de bine Niculina Lungeanu (Chimie). Lista
este completatã, cu regretele noastre, de cei care au pãrãsit
catedra vieþii: soþii Aitel (Desen ºi Latinã), Anton (Economie),
Bâcu (Românã ºi Francezã), Bulgãre  director (Istorie),
Covalciuc (Rusã/Rusã), Costoiu (Muzicã), Dudãu (Istorie/
Românã ºi fiul acestuia, Sport), N. Niculescu  diriginte
(Anatomie), Niþu (Fizicã), Pavel (Matematicã), Rãducu
(Românã/Geografie), Robitu (Fizicã).
La întâlnirea de la facultate, au participat profesorii Ioan
T. Bold (Organizarea teritoriului) ºi Bujor Mãnescu
(Horticulturã). Pe parcursul anilor de studenþie am avut profesori
pe acad. Tudorel Postolache ºi prof. univ. dr. Mircea Coºea.
Ne-au pãrãsit, însoþiþi ºi ei de regretul ºi recunoºtinþa noastrã:
M.A. Lupu  rector (Istoria economiei naþionale), acad. N. N.
Constantinescu (Economie politicã socialistã), A Papper (Doctrine
economice). C-tin Danciu (Planificarea economiei), N. Mãrculescu
(Contabilitate),V. Sora (Statisticã), L. Grumberg (Filozofie),
T. Popescu (Drept), V. Tufescu (Geografia economicã), O. Parpalã
(Economia agriculturii), V. Topor (Organizarea agriculturii),
C-tin Cojocaru (Analiza economicã în agriculturã), N David
(Aprovizionarea agriculturii), H. Ionescu  Muscel (Matematicã).
Întâlnirea de la liceu, dar ºi de la facultate, s-a desfãºurat din
noua calitate globalizantã de bunic/bunicã ºi pensionar/pensionarã.
Gândurile care ne treceau fiecãruia dintre noi prin cap înainte de
teze sau examene, din cauza cãrora nu dormeam bine dacã luam
notã micã ºi pierdeam bursa, cã ne ceartã pãrinþii ºi chiar profesorii
sau ne întrec colegii, au fost înlocuite de preocupãrile ºi îngrijorarea
pentru educaþia ºi reuºita în cariera profesionalã a nepoþilor întrun sistem educaþional, de învãþãmânt ºi de cercetare bulversat de
experimentele emanaþilor de dupã 89.
Amintirile s-au desfãºurat în acordurile cântecelor, inclusiv ale
Cenaclului Flãcara, ºi paºii de dans ai ultimilor 50 de ani; politica
aproape cã a fost ignoratã. Am aflat, totuºi, cã evenimentele din
decembrie 89 îºi aveau alt scenariu, dat peste cap numai de
plecarea din þarã a lui Ceauºescu. Declararea aeroportului Otopeni
impracticabil ºi arestarea cuplului prezidenþial la întoarcerea din
Iran, pe aeroportul M Kogãlniceanu - Constanþa, de cãtre gen.
V. A. Stãnculescu, V. Mãgureanu ºi Mihai Marina, cazaþi la IAS
Murfatlar cu sprijinul organelor judeþene. Rãmâne ca cei vizaþi sã
confirme ºi sã spunã adevãrul generaþiei nãscutã dupã 1989, sã
poatã dezvolta România conform speranþelor tinerilor care ºi-au
pierdut viaþa, de-o parte ºi alta a baricadei, îngropaþi de-a valma,
la margine de drum, sub o lespede grea, fie ea ºi de marmurã.
Generaþia noastrã a scãpat de generosul Plan Valev ºi ºi-a dat
întâlnire în 2020, deºi cu grija zilei de mâine. Ne încearcã doar
regretul cã, chiar dacã suntem încã activi ºi ne punem la dispoziþia
guvernanþilor experienþa acumulatã într-o viaþã de muncã ºi studiu,
aceºtia, pur ºi simplu, o ignorã.

Ec. dr. Mircea M. TOMA

