
 

 

 
Program Conferință de informare și motivare Start-up Urban 

Sibiu, 17 aprilie 2018 
Hotel Stefani, Calea Turnișorului nr. 36 

 
 
12.00 - 13.00    Primirea participanților. Relaționare. Cafea 
 
 
13.00 - 15.00    Cuvânt de deschidere - Marius Bostan | co-fondator FNTM, antreprenor, iniţiator RePatriot, 

Ministru al Comunicaţiilor în Guvernul Dacian Cioloş | moderator 
Valentin Miron | co-fondator și președinte FNTM, managing partner VMB Partners SA 
 
Prezentare proiect Start-up Urban - Laura Bejan | manager de proiect 
 
Poveşti de succes - Claudia Pilat | Pensiunea Insula Christiana (comuna Cristian, Sibiu), 
consultant FNTM pe fonduri europene PNDR, expert Start-up Urban județul Sibiu 
 
Educație antreprenorială prin Start-up Urban 

Programul de perfecționare în Competențe antreprenoriale - Cristian Tatu | Trainer 
Start-Up Urban, consultant, cadru didactic universitar 
Programe e-Learning de antreprenoriat și management - Marius Bostan | Co-fondator 
FNTM, moderator  

 
 
15.00 - 15.30     Discuții libere. Relaționare. Cafea  
 
 
15.30 - 17.30  Poveşti de succes - Bianca Grip | ambasador RePatriot, fondator GripADs - dezvoltarea și 

promovarea proiectelor online pe piața internațională 
 
Prezentare concurs planuri de afaceri Start-up Urban, sfaturi pentru viitorii antreprenori 

Cristian Tudorescu | analist financiar, managing partner Explore Asset Management SA 
Viorel Udma | director general Accendo International - investment banking services  
Valentin Miron | co-fondator și președinte FNTM, managing partner VMB Partners SA 

 
Concluzii. Întrebări și răspunsuri 
 
 

17.30 - 18.30  Cină. Relaționare 



 

 

 

Marius Bostan  |  antreprenor, membru fondator FNTM, iniţiator RePatriot, 
Ministru al Comunicaţiilor în Guvernul Dacian Cioloş, consultant Start-up 
Urban 
Este iniţiatorul mai multor companii, investitor în serie şi pe piaţa de capital are o 
experienţă vastă de management, ca membru în diverse consilii de administraţie ale 
unor companii, fonduri sau organizaţii non-profit. Ca antreprenor civic, dar şi ca 
expert de peste 20 ani, este specializat în proiecte de dezvoltare locală, finanţare şi 
managementul companiilor. Este iniţiatorul implementării în România a finanţării 
proiectelor de dezvoltare prin obligaţiuni municipale, aducând prin aportul său surse 
de finanţare care au adus economii importante la bugetele locale.   
Este licenţiat în matematică, specializarea informatică şi a absolvit cursuri 
postuniversitare de management. Marius Bostan este co-fondator al Fundaţiei 
Naţionale a Tinerilor Manageri - FNTM şi iniţiatorul proiectului RePatriot.  
În calitate de Ministru al Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, în 
guvernul de profesionişti, condus de Dacian Cioloş, a rămas consecvent aceloraşi 
idealuri în care a crezut dintotdeauna: calea dată de tradiţia de peste 2000 de ani a 
civilizaţiei noastre, a libertăţii, a democraţiei şi a economiei de piaţă şi a acţionat 
pentru dezvoltarea comunicaţiior şi societăţii informaţionale, în România. 

 
 

 

Claudia Pilat  |  Expert grup țintă Sibiu, antreprenor 
Este antreprenor, deține o agropensiune și o firmă de consultanță. Povestea  
agropensiunii  Insula Christiana din județul Sibiu a început din 2009, când Claudia s-a 
înscris ca beneficiar în proiectul „Rural-Manager” al  FNTM, prin intermediul căruia a 
studiat și programul e-Learning de educație managerială. 
Claudia a fost cooptată în 2010 în echipa de consultanți locali FNTM în proiectul 
strategic „Rural-Antreprenor” și a început să întocmească dosare de finanțare și 
pentru alți beneficiari pe care i-a sprijinit să studieze și să se pregatească pentru a-și 
conduce propriile afaceri.  
În prezent, Claudia sprijină persoanele interesate în realizarea documentației pentru 
obținerea și implementarea de proiecte, co-finanțate din finanțări nerambursabile: 
cash-flow-uri, studii de fezabilitate, memorii justificative, planuri de afaceri, analize 
cost-beneficiu și altele. 

 



 

 

 

Laura Bejan  |  Manager de proiect FNTM 
Este manager de programe și vice-președinte al FNTM. Are peste 10 ani experiență în 
managementul proiectelor co-finanțate din fonduri europene și din alte granturi, cu 
peste 20 de proiecte implementante, inițiative dedicate educației antreprenoriale și 
de management, dezvoltării afacerilor, organizării de conferințe, misiuni economice și 
schimburi de bune practici.  
A fost implicată în dezvoltarea, coordonarea și implementarea inițiativelor FNTM de 
stimulare a antreprenoriatului precum proiectele „Întreprinzător în turism - Pensiuni 
în România”, „Rural-Antreprenor” și „Rural-Manager”, în care au participat peste 
7.000 de antreprenori, manageri și potențiali întreprinzători. 
De asemenea, Laura coordonează din 2008 misiunile economice în Germania din 
Programul Bayern - Fit for Partnership și a coordonat din partea FNTM pentru 
Regiunea București-Ilfov și proiectul SUCCES, prin care FNTM a lansat două 
întreprinderi sociale, un magazin online de educație - Edusa.ro și agenția de turism 
TRIPDor Travel. 
Deține un master în managementul proiectelor la SNSPA București și este licențiată a 
Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării. 

 
 

 

Cristian Tatu | Trainer Start-Up Urban, consultant, cadru didactic universitar 
Cadru didactic în cadrul Facultății de Marketing a Academiei de Studii Economice din 
București din 2008, doctor în economie, specializat în cercetări de piață, marketing 
online, creație publicitară, sisteme informatice inteligente și analiza datelor.  
Deține certificare Project Management Professional din partea Project Management 
Institute (Statele Unite ale Americii) și diplomă MBA eliberată de Universitatea din 
Ottawa (Canada). 
În ultimii 10 ani a acumulat experiență în consultanță de specialitate pentru 
dezvoltarea afacerilor din domenii precum turism și divertisment, medicină umană și 
veterinară, comerț electronic, agricultură, fitness, mecanică auto/moto și altele.  
În calitate de formator în cadrul proiectelor de formare profesională a contribuit la 
instruirea a peste 2.000 de cursanți interesați de antreprenoriat și utilizarea noilor 
tehnologii pentru eficientizarea modului în care se face business în plină revoluție 
informațională. 

 



 

 

 

Cristian Tudorescu | Trainer Start-up Urban și consultant 
Cristian Tudorescu este consultant financiar și Trainer, Managing Partner la firma de 
consultanţă Explore Asset Management SA. Experienţa de peste 13 ani în domeniul 
financiar, ocupând poziţii şi coordonând echipe de analiză companii, evaluare 
companii şi instrumente financiare, echipe de consultanţă pentru IMM-uri în ceea ce 
priveşte strategia financiară şi managerială, construirea şi monitorizarea realizării 
planurilor de business, asistenţă în finanţări bancare.  
Este certificat drept Consultant de Investiţii şi a participat în proiecte de finanţare a 
companiilor private, precum şi a municipalităţilor sau a companiilor deţinute de 
autorităţi publice.  
Susţine de peste 10 ani training-uri pe teme de antreprenoriat şi management 
financiar, atât în proiectele şi Programele e-Learning FNTM, cât şi în Junior Chamber 
International - JCI Romania. 

 

 

Viorel Udma  |  antreprenor, consultant Start-up Urban  
Este director general Accendo International - investment banking services şi profesor 
FNTM la disciplina Management financiar. 
La finalul anilor 90 a lucrat în cadrul unor mari instituţii financiare în Canada şi Irlanda: 
Laurentian Bank of Canada si EuroPlus Asset Management. 
Pe parcursul timpului, Viorel Udma a predat, atât faţă în faţă, cât şi online, cursuri de 
finanţe special concepute pentru persoanele fără o experienţă directă în domeniul 
financiar-contabil, în rândul cursanţilor aflându-se antreprenori, directori generali şi 
manageri operaţionali. 
A studiat în şcoli de management şi finanţe în România, Italia şi Irlanda: Canadian 
MBA, Universita Bocconi, University College Dublin. 
Viorel Udma activează de peste 20 ani în sectorul financiar în domeniul finanţării 
societăţilor comerciale şi unităţilor administrativ-teritoriale. A condus proiecte de 
finanţare în România, Bulgaria şi Ucraina între altele în industria alimentară, cea a 
serviciilor financiare, în servicii de educaţie, servicii turistice, industria constructoare 
de maşini şi exploatarea petrolului şi gazelor. 
Viorel Udma este membru şi trainer-profesor în Programele e-Learning ale Fundaţiei 
Naţionale a Tinerilor Manageri – FNTM, pentru modulele dedicate Managementului 
Financiar şi Antreprenoriatului. 

 



 

 

 

Valentin Miron  |  președinte FNTM, antreprenor, consultant Start-up Urban 
Este co-fondator și președinte al Fundației Naționale a Tinerilor Manageri - FNTM și 
managing partner al companiei de consultanță financiară VMB Partners SA, cu o 
experiență de peste 20 ani în afaceri, finanțe și administrație publică, a inițiat și 
coordonat procesele de structurare obligațiuni municipale pentru majoritatea 
localităților emitente din România.  
Compania VMB Partners este lider al pieței financiare românești în domeniul 
structurării obligațiunilor emise de autoritățile publice locale, asigurând până în acest 
moment asistență pentru marea majoritate a finanțărilor prin emisiuni de obligațiuni 
din țară, cu o bogată experiență de consultanță financiară și formare profesională 
pentru administrațiile publice locale. VMB Partners este inițiatorul obligațiunilor ca 
instrument de finanțare în România dupa 1989, odată cu emisiunile de obligațiuni 
municipale Predeal și Mangalia lansate în anul 2001. 
Valentin Miron a fost manager de proiect pentru proiectul strategic Întreprinzători în 
turism - Pensiuni în România, implementat la nivel național între 2011-2013, de către 
FNTM, în calitate de lider de consorțiu, alături de ANTREC România și ASAJA Spania. 
Având experiența anterioară în implementarea de programe europene și 
responsabilități în formarea continuă în cadrul DAPL/Guvernul României, Valentin 
Miron deține studii aprofundate în management, specializări în administrație publică 
locală în Marea Britanie, Olanda și Germania și în emiterea de obligațiuni municipale 
în Rochester, NY și Baton Rouge, LA, USA. 

 

 
 
 
 

Elena Bărbulescu  |  Manager financiar FNTM 
Este directorul executiv al Fundaţiei Naţionale a Tinerilor Manageri - FNTM şi manager 
financiar cu peste 16 ani experienţă în elaborarea şi implementarea proiectelor din 
fonduri europene, Banca Mondială, USAID, UNDP şi peste 10 ani experienţă în 
organizare de evenimente, inclusiv evenimente publice de anvergură. Deţine o vastă 
experienţă în elaborarea şi evaluarea cererilor de finanţare, consultanţă în 
identificarea posibilităţilor de dezvoltare a afacerilor, proiectare bugete. 

 



 

 

 

Bianca Grip  |  ambasador RePatriot, Fondator GripADs 
Bianca Grip face parte din echipa RePatriot și este Fondator GripADs, agenție de 
digital care se ocupă cu dezvoltarea și promovarea proiectelor online pe piața 
internațională. Trainer și speaker la evenimente de business și digital, Bianca este un 
strateg experimentat în dezvoltarea proiectelor online, implicată activ în educarea și 
dezvoltarea mediului de business din România pentru a cuceri piața globală.  
Cu o experiență de peste 13 ani în coordonarea proiectelor online, Bianca este 
cunoscută pentru performanțele realizate la implementarea proiectului tocmai.ro pe 
care l-a crescut de la stadiul de start-up până la momentul includerii în topul primelor 
3 site-uri din Romania. Printre proiectele internaționale pe care și-a pus amprenta, se 
numără mobeemi.com, eshopwedrop.com. 

 
 

 
 

Alexandru Popescu  |  Manager juridic FNTM 
Deţine o experienţă de peste 8 ani în negocierea contractelor de finanţare 
rambursabilă, în achiziţii publice şi în implementarea de proiecte europene. Deţine o 
experienţă de peste 10 ani în drept comercial, drept financiar şi legislaţia 
administraţiei publice locale. Începând cu anul 2009 este expert juridic în cadrul 
proiectelor finanţate din fonduri structurale, printre domeniile de expertiză 
regăsindu-se POSDRU, POSCCE, POS Mediu. 

 

 


