
Românii din străinătate, dar și din Spania pot beneficia de o finanțare printr-un proiect în premieră pentru 

românii din Diaspora. Proiectul se numește „Acasă Plus - Antreprenori pentru Sustenabilitate” și 

facilitează accesul românilor din străinătate la finanţări nerambursabile de până la 40 000 de Euro, în 

cadrul Programului StartUp Diaspora. Astfel, românii din Spania pot să se înscrie în proiect și să obțină 

finanțare de până la 40 000 de Euro pentru o afacere deschisă în România. 

Important: Cine se înscrie în proiect beneficiază de consultanță, are acces gratuit la instruire și poate obține 

o finanțare europeană de până la 40 000 de Euro pentru orice afacere non-agricolă pe care dorește să o 

înceapă în România (excepție București și Județul Ilfov). Detalii și înscrieri pe: antreprenoracasa.webnode.ro. 

Prezentăm în continuare, povestea emoționantă a lui Sorin Șapcea, un român din Spania, care ne-a 

povestit într-un interviu despre cum s-a înscris în proiect, despre visele lui legate de România și despre 

felul cum reușește astfel să și le pună în practică. 

Sorin Șapcea reprezintă cazul oricărui român din Spania, care deși integrat în Spania, locuind de mulți ani 

în această țară, nu a renunțat la România din sufletului lui niciodată și a sperat mereu la o șansă pentru 

visul lui de întoarcere în țară. Sorin Șapcea este un român din Spania care poate avea povestea de viață 

foarte asemănătoare cu a ta. Află detalii, în continuare. 

Reporter: Cum ai aflat de acest proiect? 

Sorin Șapcea: Am văzut un anunț publicat pe un grup al românilor din Spania de pe Facebook, am căutat 

informații despre acest proiect și despre condițiile de înscriere. Am accesat pagina web 

(antreprenoracasa.webnode.ro) și am găsit informații despre o reuniune de informare care a avut loc în luna 

noiembrie 2017, în orașul Alcalá de Henares (Madrid). Am participat la reuniunea din Alcalá de Henares, echipa 

de proiect m-a îndrumat, mi-a explicat condițiile, am adus toate documentele solicitate și m-am înscris în 

proiect. Sunt convins că am luat cea mai bună decizie. Echipa de proiect este calificată și mi-a răspuns la toate 

nedumeririle legate de proiect. 

R.: Cum ai luat decizia de a te înscrie în proiect? 

S.Ș.: Despre întoarcerea în țară am avut de mai multe ori consultări cu familia și ne-am decis, eu și soția, ca atunci 

când prindem o ocazie bună să ne întoarcem amândoi în țară, o vom face fără ezitări. Suntem 100% convinși 

să ne întoarcem în țară. Acest proiect este o ocazie și un răspuns la ceea ce ne-am dorit, eu și familia mea, 

mereu aici în Spania, o bună ocazie de a ne întoarce în țară. Acest proiect este impulsul pe care l-am așteptat 

să acționăm în ideea întoarcerii în țară, este o șansă foarte bună. 

R.: De cât timp sunteți în Spania? 

S.Ș.: Sunt în Spania de 14 ani, locuiesc în Madrid, prima dată eu am venit, apoi soția. Am lucrat în mai multe 

domenii, aici în Spania suntem realizați și eu și soția. În țară la fel, avem situație bună, nu am venit în Spania 

pentru a ne face ceva în România, ci pentru un loc de muncă. 

R.: Cum vezi întoarcerea ta în România? 

S.Ș: Prin acest proiect, întoarcerea mea în România e ca un vis împlinit. De curând, în familia mea a apărut un 

copil și îmi doresc mult să-l educ și să-l cresc în limba lui maternă, așa cum am fost eu educat și crescut. După 

14 ani în Spania, pot să spun că și dacă înveți limba și te integrezi în Spania, tot vei simți că locul tău nu este 

aici. Dorul apasă tare pe sufletul unui român din străinătate. Oricât de bine te-ai integra, străinătatea nu e 

ACASĂ! Duci dorul culturii, al tradiției, al limbii. Spania este o țară frumoasă și primitoare, dar peste toate, nu 

poate fi niciodată ca România, nici nu trebuie. România este acolo unde e pe hartă și ne așteaptă. Prin acest 

proiect vreau să îmi împlinesc visul, alături de familia mea cu un proiect în domeniul auto. Soția mă susține 

100% și crede în visul meu. Cu o firmă în domeniul auto, eu nu mă visez patron de România, eu vreau să îmi 

formez o echipă puternică, alături de care voi munci cot la cot pentru că așa văd eu munca și așa poți obține 

rezultate foarte bune, cu o echipă unită. Am foarte mare încredere în acest proiect pentru că prin consilierea și 

formarea gratuită la care am acces, pot avea firma pe care mi-am dorit-o dintotdeauna în țară, pentru că și în 

țară sunt foarte multe exemple de oameni care au reușit. Și în România se poate, trebuie doar să vrei! 
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R.: Ce te sperie cel mai mult când te gândești la întoarcerea în România? 

S.Ș.: Birocrația, știu că acesta este răspunsul celor mai mulți români. Echipa de proiect m-a ajutat să depășesc 

această teamă, deoarece primesc consiliere gratuită pentru a lansa, pentru a pune pe picioare afacerea, pe 

lângă formarea gratuită de care voi avea parte. Recent, am depășit o altă teamă, dacă las să scape șansa unei 

firme în România prin acest proiect, voi mai avea o altă ocazie la fel de bună de a avea firma mea în țară? Să 

ratez o ocazie bună oferită de acest proiect m-a speriat mai tare decât birocrația, așa că am decis să mă înscriu 

în proiect și după discuții și consiliere, acum sunt convins că sunt pe drumul cel bun. 

R.: Ce vrei să le transmiți românilor din străinătate și din Spania? 

S.Ș.: Să folosească experiența și mentalitatea dobândită în străinătate pentru a schimba în bine România. Românii 

din străinătate îi pot schimba în bine prin mentalitatea lor pe românii din țară. România poate avea o altă soartă 

cu implicarea românilor din străinătate, să dorească și în țara lor ce au văzut și avut în alte țări. 

R.: Le recomanzi românilor din Spania și din străinătate să se înscrie în proiect? Dacă Da, de ce? 

S.Ș.: Categoric, le recomand cu toată sinceritatea și încrederea. Dacă stau pe gânduri, să aibă inițiativa să întrebe, 

la datele de contact ale echipei de proiect, orice nelămurire au. Așa am făcut eu și acum sunt convins că am 

șansa să îmi schimb viața în bine prin acest proiect. La cât mai multe persoane le recomand să se înscrie, să 

ne întoarcem cât mai mulți acasă pentru că și acasă se poate. Acest proiect este o idee foarte bună, iar pentru 

mine a fost acel impuls mult așteptat. Mult succes tuturor celor care se vor alătura acestui proiect! 

R.: Mulțumim și noi pentru timpul acordat, mult succes și ție! 

De când s-a lansat proiectul „Acasă Plus - Antreprenori pentru Sustenabilitate” au avut loc mai multe sesiuni de 

informare pentru cei care doresc să se înscrie în proiect. Participă și tu la următoarele evenimente de informare, 

care vor avea loc în Valencia, vineri 12 Ianuarie 2018, în Barcelona, sâmbătă 20 Ianuarie 2018 și sâmbătă 

27 Ianuarie 2018, iar în Ciudad Real vor avea loc pe 17 Februarie 2018 și pe 24 Februarie 2018. 

Înscrie-te acum în proiect și beneficiază de consultanță și finanțare europeană pentru orice afacere non-

agricolă pe care dorești să o începi în România. 

Cere detalii pe pagina de Facebook a proiectului. Locațiile evenimentelor vor fi anunțate pe pagina de 

Facebook: Antreprenor Acasă. 

Detalii și înscrieri pe: antreprenoracasa.webnode.ro. 

Fiecare candidat înscris are acces gratuit la instruire și poate primi un ajutor de minimis în valoare de până 

la 40.000 Euro pe un plan de afaceri în România (excepție București și Județul Ilfov). 

Informații Diaspora: 

Madrid:    UMR te l :  0034-642000027,  e-mai l :  umrspania@gmail .com 

Barcelona:   GCM te l:  0034-642420300,  e-mai l :  anaiacovita@gmail .com  

Ciudad Real:   UMR te l :  0034-697573637,  e-mai l :  cor inamatei@hotmai l .com  

Móstoles:   UMR te l :  0034-670555865,  e-mai l :  adel innep@yahoo.f r  

Proiectul „Acasă Plus - Antreprenori pentru Sustenabilitate” este în derulare, având ca obiectiv dezvoltarea 

spiritului antreprenorial în rândul românilor din străinătate, interesați de înființarea unor afaceri pe teritoriul 

României.  

SC Global Commercium Development SRL (România) în parteneriat cu Asociația „Centrul de Consultanță 

și Management al Proiectelor Europroject” (România), Metodo Estudios Consultores (Spania) și Uniunea 

Muncitorilor Români (Spania) sunt parteneri în acest proiect. 

Proiectul este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 
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