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“De la idee la succes”
Invitaţii STEPS dau lecţii valoroase de antreprenoriat 

Personalităţi diferite, destine diferite, un numitor comun: reuşita în 
business. Doamna Maria Grapini şi domnul  Ionel Lucian Şerban le-au 
împărtăşit tinerilor antreprenori prezenţi la primul seminar de 
informare STEPS câteva din tainele succesului lor.

În faţa unei audienţe numeroase şi participative, formate din tineri antreprenori bucureşteni, persoane 
care doresc să demareze afaceri pe cont propriu şi jurnalişti, lectorii invitaţi ai primului seminar de informare 
STEPS au ţinut adevărate cursuri de afaceri. Evenimentul "De la idee la succes: elemente necesare pentru a 
construi şi dezvolta o afacere", organizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin 
transfer transnaţional de bune practici şi formare profesională a întreprinzătorilor din România“ şi desfăşurat la 
Bucureşti, în luna octombrie, a fost o reuşită. Nu o spun organizatorii – Institutul Român pentru Cercetări 
Economico-Sociale şi Sondaje de Opinie, ci participanţii care, motivaţi de poveştile de viaţă ale speakerilor 
invitaţi, precum şi de informaţiile de business furnizate în cadrul seminarului, au considerat un câştig real 
participarea la acest eveniment.

Maria Grapini:
"Am început prin a mă construi pe mine ca brand"
Antreprenor al cărui renume este legat atât de compania SC Pasmatex 

SA Tmişoara, cât şi de implicarea în acţiuni de voluntariat şi asociere 
antreprenorială la nivel naţional, doamna Maria Grapini a enunţat în faţa 
asistenţei prezente la seminarul de informare STEPS câteva dintre 
ingredientele succesului său în afaceri şi în viaţa publică: "Multă muncă, 
onestitate, adaptabilitate la nou, încredere, depăşirea eşecurilor şi curaj. A 
face o carieră de succes înseamnă, în primul rând, să  fii profesionist şi onest. 
Eu am ales în lupta acerbă pentru cote de piaţă să mă «construiesc» pe mine 
ca brand şi să trag după mine compania. Am făcut acest lucru asociindu-mă. 
M-am implicat în ONG-uri, unele fiind create chiar de mine. Am fost prezentă 
la conferinţe, seminarii etc, dar nu ca un navetist în tren, ci am fost activă.  
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M-am remarcat, am pus întrebări incomode, am intrat în dispute. M-am făcut auzită şi cunoscută. De aceea le 
recomand celor ce doresc să facă afaceri de succes să se afirme. Numărul Unu dintr-o companie, oricât de mică ar fi, 
trebuie să devină un PR al companiei. Nu trebuie să stea izolat, ci trebuie să lucreze în direcţia sporirii încrederii în 
business-ul său. Oportunităţile apar dacă circulaţi, nu dacă staţi în companie." 

Ionel Lucian Şerban:
"Implicare şi dăruire totală, aceasta este deviza mea în afaceri"
Pe cartea de vizită a domnului Ionel Lucian Şerban sunt înscrise 

creativitatea şi mobilitatea profesională ca fiind determinanţii principali ai 
reuşitei în business. Antreprenor încă din anii ‘90, cu activităţi diverse în 
domeniul trainingului, consultanţei, turismului, comerţului online etc., domnul 
Şerban a fost şi este ghidat în tot ceea ce întreprinde de dorinţa de a evolua prin 
cunoaştere.  Chiar dacă avea o activitate profitabilă pe cont propriu, el a urmat 
numeroase cursuri de pregătire în diferite domenii, în căutarea unor noi idei de 
business. "Nu pierdeţi nicio ocazie de a acumula noi informaţii, chiar dacă, la 
prima vedere, nu par de interes. Cu cât dobândiţi mai multe cunoştinţe din diferite 
domenii, cu atât mai probabilă este apariţia unor idei de afaceri bune", le-a 
recomandat participanţilor la seminarul de informare în domeniul 
antreprenoriatului. Cât despre măsura succesului în business, în cazul său, 
domnul Şerban o defineşte astfel: "Nu am bani la bancă, am bani în business“
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Marcel Dumitriu, responsabilul regional STEPS pentru Regiunea Nord-Est, verigă cheie în buna organizare şi 
desfăşurare a seminariilor de informare şi cursurilor de antreprenoriat STEPS a surprins atmosfera dominantă din 
primele zile de cursuri, desfăşurate la Iaşi, la Hotel Ramada.  

"Participanţii din grupul ţintă sunt foarte buni, toţi au un nivel de pregătire superior, au experienţă în diferite 
domenii şi manifestă un interes deosebit pentru transferul de know-how antreprenorial. Interesul ridicat se 
datorează prestaţiei lectorilor care, prin exemple şi jocuri demonstrative, antrenează cursanţii. Aceştia sunt activi şi 
sunt provocaţi să prezinte, la rândul lor, experienţe reale de business. Cursanţii, în proporţie de 90%, stăpânesc deja 
noţiuni practice de afaceri, au propriile firme şi perspective favorabile demarării altor iniţiative private. Cunoştinţele 
în antreprenoriat oferite prin STEPS şi relaţionarea cu alţi oameni de afaceri, participanţi şi ei la cursuri, îi ajută să se 
dezvolte atât ca întreprinzători privaţi, cât şi în plan personal.

Cursuri de antreprenoriat la Iaşi

Cursanţi şi lectori de calibru, module de curs interesante, aplicate la realitatea economică internă, interactivitate 
şi creativitate – acestea sunt concluziile după primele zile de curs STEPS în domeniul antreprenoriatului, 
desfăşurate la Iaşi.

Primele zile ale cursurilor de antreprenoriat de la Iaşi au fost marcate de 
profesionalismul şi proactivitatea lectorilor şi cursanţilor



Ce şanse de reuşită au antreprenorii români, în condiţiile economice restrictive impuse de criza economică şi 
financiară, ce sectoare de activitate mai produc profit în România şi care sunt sursele de finanţare relativ uşor 
accesibile întreprinzătorilor privaţi mici şi mijlocii autohtoni?

Seminarul de informare în domeniul antreprenoriatului “De la idee la succes: elemente necesare pentru a 
construi şi dezvolta o afacere” STEPS, organizat la Târgu Mureş şi găzduit de Hotel Continental în data de 14 
octombrie a.c. şi-a propus ca obiectiv aducerea în dezbaterea publică a acestor teme de interes. Evenimentul a 
constituit o ocazie binevenită pentru întreprinzătorii privaţi prezenţi şi persoanele care intenţionează să se 
familiarizeze cu noţiuni practice de antreprenoriat de a interacţiona direct cu experţi şi antreprenori consacraţi.
"Am avut participanţi deosebit de interesaţi de oportunităţile de dezvoltare a unor afaceri cu costuri mici, iar 
întrebările şi luările de cuvânt din sală şi de la prezidiu s-au circumscris interesului general pentru antreprenoriat", a 
apreciat domnul Ioan Moldovan, responsabil regional STEPS pentru Regiunea Centru.
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Seminarul de informare în domeniul antreprenoriatului organizat la Târgu Mureş s-a bucurat de interesul unui public 
larg, format din oameni de afaceri, manageri, persoane care doresc să iniţieze un business propriu şi studenţi în căutare 

de noi cunoştinţe


