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JCI TOYP România (Ten Outstanding Young Persons of the World) 

FORMULAR DE NOMINALIZARE 

 

 

Partea 1: Informații generale 

Nominalizat de către:  Brinzei George Constantin 
E-mail propunător: branzei58@gmail.com 
Categorie: Economie, afaceri, antreprenoriat 
Nume și prenume candidat: Stefan Mandachi  
Dată naștere candidat: 11.02.1986  
Ocupație sau profesie candidat: Antreprenor  
Județ domiciliu candidat: Suceava 
 

Partea a 2-a: Informații despre carieră 

Vă rugăm să furnizați informații despre istoricul educațional al solicitantului dvs. Vă rugăm să includeți educația 
universitară, experiențe educaționale în afara unei școli sau a unui cadru universitar, cercetare educațională, 
proiecte educaționale și orice alte informații relevante referitoare la educație. 
 
EDUCAȚIE FORMALĂColegiul Național Petru Rareș, Suceava, RomâniaFacultatea de Teologie Romano-Catolică, 
Iași, RomâniaFacultatea de Drept, Iași, România, Master în Științe PenaleDin 2009, Membru al Baroului 
SuceavaNew York Film Academy – Film and Film-making, USA EDUCAȚIE INFORMALĂCursuri multiple de 
psihologie, dezvoltare personală, antreprenoriat, creativitate.Ștefan Mandachi documentează pe canalul său de 
Youtube fiecare experiență educativă.Anvergura câmpurilor de studiu este imposibil de cuprins pe scurt: de la 
psihologie la construcții, de la educație socială la voluntariat organizat sau spontan, de la susținere morală 
individuală, la educație structurată pe platforma digitală PATRON X. Procesul educațional al lui Ștefan nu este 
niciodată mono-direcțional – educația pe care o primește se întoarce imediat în circuitul public – acest mod inovativ 
de a trata procesul educativ este marca reprezentativă a lui Ștefan Mandachi.  
https://www.youtube.com/watch?v=EFiWz9hxLd8 
Pentru că modul în care Ștefan Mandachi a abordat educația este ieșit din comun, ieșită din comun este și 
prezentarea: după parcursul educativ obligatoriu, autorizat la toate nivelurile, Ștefan a autorizat la rândul său, la 
toate nivelurile de acreditare, propria sa metodă: Metoda Mandachi. Ștefan a pus la punct într-un timp record (sub 
5 ani) o metodă de auto-educație care l-a propulsat în antreprenoriat și dezvoltare personală la nivel internațional. 
Are o viață profesională împlinită prin eforturi susținute în afaceri și este susținătorul tuturor antreprenorilor tineri, 
capabili să dovedească prin acțiuni o implicare inteligentă și profund responsabilă social, în vederea creșterii 
bunăstării unor segmente largi de populație. Averea sa este estimată la 35 milioane Euro, la vârsta de 35 ani, și 
reprezintă viziunea și acțiunile sale în domeniul ospitalității și al imobiliarelor. Într-un peisaj balcanic incert, cu multe 
tranzacții în zona gri, Ștefan Mandachi probează în realitate valorile morale și educative printr-o fiscalizare 100% 
transparentă și o luptă publică cu corupția la orice nivel.Dovedește prin fiecare acțiune antreprenorială-model că, în 
măsura în care un tânăr este dispus să învețe, să lupte cu tenacitate pentru idealurile sale, acesta poate ajunge la 
rândul său un pivot în dezvoltarea societății.  
 
Metoda Mandachi este publicată în 2 volume structurate pe niveluri: psihologic, motivațional, antreprenorial și social: 
Caietul visurilor și Caietul de strategie. Distribuția celor două volume se face pe două paliere: comercial și ofertă 
online gratuită, în varianta .pdf pentru persoanele care nu dispun de mijloace financiare. Conținutul volumelor este 
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dezvoltat și pe platforma educațională online PATRON – X. creată de Ștefan Mandachi. Cu un curriculum accesibil 
tuturor, încurajând absolut orice potențial antreprenor, platforma este un model de educație riguroasă, livrată în 
forme spontane, creative, prin vocile cele mai diverse cu putință ale invitaților. Ștefan susține un dialog viu cu câte 
un interlocutor reprezentativ – dialog pe care îl extinde la nivelul tuturor participanților. O școală tonică, în spiritul 
timpurilor, care pregătește viitori antreprenori angajați social, în proiecte sustenabile și durabile, ca toate proiectele 
Mandachi. Toate dialogurile sunt înregistrate și montate, în peste 150 de filme scurte cu o dicțiune cinematografică 
profesională, care comprimă nuclear ideile. Ideile, creația cinematografică, realizarea și producția cinematografică îi 
aparțin tot lui Ștefan Mandachi. Tipul acesta de investiție poliedrică - pe toate planurile – este unic în panorama 
antreprenorială nationala 
 
Vă rugăm să furnizați o listă a oricăror lucrări publicate scrise, compuse sau coordonate de solicitantul dvs. 
Informațiile din această secțiune vor include orice materiale publicate și revizuite de colegi, inclusiv cărți, studii 
științifice și publicații de cercetare, articole sau alte lucrări scrise. 
 
Volume publicate:Lecția de înțelepciune Caietul visurilor (volum tradus și în limba engleză) Caietul de strategie 
(volum tradus și în limba engleză) Volumele sunt prezentate într-o formă grafică inovativă, cu valori de producție 
importante.Vezi de ex. https://caietulvisurilor.ro/produs/caietul-visurilor/Filme în circuit public:Filmul 30 de ani și 15 
minutehttps://www.youtube.com/watch?v=DF2ZeB-XrysPeste 150 de filme de prezentare și educaționale 
concepute, realizate și produse de Ștefan Mandachi https://www.youtube.com/watch?v=EFiWz9hxLd8-Dialoguri pe 
teme psihologice (de ex. seria Mandachi - Menis Yousry, seria Mandachi – Matei Georgescu)-Dialoguri pe teme 
motivaționale (de ex. seria Mandachi - Ilie Năstase, Gică Popescu)-Dialoguri pe teme antreprenoriale (seria 
PATRON – X: de ex. Mandachi – Camelia Șucu, Simon Maurer )-Dialoguri pe teme sociale (Campania Șîeu)-
Dialoguri și prezentări educative ale problemelor care țin de întreaga umanitate (printre altele: cauza urșilor, a 
copacilor, a copiilor cu sindrom Down, a persoanelor defavorizate) 

 
Pentru a vă înțelege mai bine candidatul, este important să le prezentați cronologia carierei. Vă rugăm să 
furnizați informații despre contextul candidatului dvs., despre ceea ce au realizat pe parcursul carierei, despre 
interesele și implicarea lor în domeniul ales și o scurtă prezentare generală a CV-ului lor. 
 
CronologieÎn primii ani după terminarea facultății, Ștefan Mandachia profesat ca avocat, însă a continuat în paralel 
și alte activități antreprenoriale pe care le începuse din timpul facultății: crearea de afaceri, începuturile dezvoltării 
sistemului de educație structurat și denumit mai târziu Metoda Mandachi. Din perioada liceului și-a manifestat 
pasiunea pentru afaceri, dar a fost îndrumat către studii de drept. După mai multe afaceri minore începute în timpul 
facultății, în 2012 a deschis un restaurant cu servire rapidă, fiind provocat de potențialul pieței cu carne rotisată. A 
configurat un nou concept de restaurant cu specific grecesc, restaurantul Spartan, cu un meniu complet și rețete 
proprii, brevetate. În 2013 s-a deschis a doua locație Spartan în Uvertura Mall Botoșani. Primul restaurant în sistem 
de franciză s-a inaugurat în 2014. Ulterior, Spartan a deschis noi restaurante în toate regiunile României. În luna 
mai 2021 rețeaua Spartan număra 65 restaurante, fiind pe locul trei în categoria restaurantelor tip fast-food, după 
McDonalds și KFC, și pe locul I în francizele românești. În paralel cu activitatea antreprenorială și educativă, Ștefan 
Mandachi s-a implicat în susținerea cauzelor de importanță capitală pentru economia națională – dezvoltarea 
șoselelor care leagă regiunea Bucovina, regiune cu capital turistic și economic excepțional, cu obiective incluse în 
patrimoniul mondial, de restul țării. Campania Șîeu a mobilizat o țară întreagă, inclusiv pe Președintele României, 
dl. Klauss Johannis, în vederea conștientizării chestiunii și a dinamizării acțiunilor necesare .  
Cu o articulare nemaiîntâlnită niciunde în lume, Ștefan a susținut financiar construcția primului metru de autostradă 
Suceava-București, campania de conștientizare a implicațiilor și – prin vitalitate și implicare personală, tonusul 
acțiunii. Rezultatele au fost ieșite din comun la nivel de mobilizare individuală, pe plan național. În campanie a 
participat și Președintele României, Klauss Johannis. Toată documentarea se găsește pe 
https://www.youtube.com/watch?v=EFiWz9hxLd8In domeniul imobiliar, Stefan Mandachi a lucrat la proiectarea și 
construcția (în curs) a patru cartiere: Hollywood Villas, Cartierul German, Mandachi Twins și Mandachi Primăverii. 
Toate locațiile au redefinit ideeade locuință în oraș (de ex., toate locuințele unui complex au parte de panorame și 
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vederi generoase), au presupus o organizare urbană și un circuit social (școli, grădinițe, centre aprovizionare, 
legături cu Centrul istoric, spații de relaxare). În domeniul ospitalității, pe lângă rețeaua de restaurante Spartan care 
numără 65 de locații în franciză, promovează rețete proprii și se extinde într-un ritm nemaivăzut, Ștefan Mandachi 
conduce Hotelul Mandachi, rețeaua de restaurante Hercules, cafeneaua Mefi Cafe, Centrul de evenimente 
Mandachi, Rețeaua Spa, Bumbum Box – sala de fitness. Toate aceste afaceri sunt francizabile - și susțin activ 
crearea de noi locuri de muncă și potențialul unui venit onorabil prin care crească nivelul de trai al celor angajați 
direct și indirect - Ștefan Mandachi este implicat în susținerea cauzelor cu o sensibilitate specială:sprijină copii cu 
dizabilități (individual, prin alte fundații – de ex. CONIL – sau prin Fundația JENI MANDACHI, creată de el.Este 
implicat direct, constant și cu o afecțiune dincolo de orice dubiu în cauza animalelor abandonate și abuzate, în 
susținerea adăposturilor de urși. Câștigă un proces în premieră, cu daune morale simbolice,prin care deschide o 
nouă perspectivă asupra animalelor abuzate. https://cetateanul.net/stiri-locale/suceava-afaceristul-stefan-
mandachi-a-castigat-in-instanta-procesul-intentat-impotriva-statului-roman-pentru-maltratarea-animalelor/Pentru 
persoanele defavorizate, lucrează direct, participă personal sau se ocupă de supervizarea proiectelor de mai mare 
anvergură. Se poate sublinia importanța capitală a Spitalului mobil donat orașului Suceava ( o investiție de 800.000 
Euro) și cea mai mare strângere de fonduri din România – 2 milioane de Euro pentru lupta împotriva Covid-19.Se 
adaugă aici și proiectul extins la 3 orașe (Suceava, Fălticeni, Rădăuți) de a oferi mese gratuite pentru toate 
persoanele angajate în linia I în lupta împotriva Covid-19 și donarea hotelului Mandachi pentru medicii angajați în 
combaterea pandemiei. De asemenea, Ștefan Mandachi a finanțat, organizat și susținut direct construcția de școli 
și fântâni în Africa, în Rwanda și Uganda 

 
Această rubrică vă oferă posibilitatea de a împărtăși mai multe informații cu privire la orice realizări sau premii 
pe care candidatul dvs. le-a realizat sau le-a primit pe parcursul carierei lor. Câștigarea unui premiu, lansarea 
propriei afaceri sau influențarea pozitivă a vieții altora într-un mod major sunt doar câteva exemple de 
evenimente de impact care ar constitui o realizare sau un premiu. 
 
Premii și diplome-27 noiembrie 2019Consiliul Național al IMM-urilor din România, Al II-lea PREMIU SPECIAL pentru 
susținerea mediului de afaceri, înmânat de Președintele României, dl. Klaus Johannis- 24 octombrie 2019Premiul 
ROMANIAN HOSPITALITY AWARD acordat de către Hospitality Culture InstituteDiploma Locul 3 – cel mai bun QSR 
– pentru excelența în ospitalitate, demonstrată prin serviciide calitate, atenție la detalii și dorința de a explora noi 
teritorii.-2 Noiembrie 2018 Gala Excelenței în afaceri, LOCUL I – acordat de Camera de Comerț și Industrie-1 
Noiembrie 2019 Gala excelentei in afaceri, LOCUL II - acordat de Camera de Comert și Industrie- Diploma LOCUL 
I - Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii dinRomania, 2018 

 
Vă rugăm să furnizați orice linkuri către platforme de socializare, site-uri web sau publicații care evidențiază 
candidatul dvs. 
 
https://www.derstandard.at/consent/tcf/story/2000099552706/ein-meter-autobahn-soll-rumaenen-
wachruettelnBBChttps://www.bbc.com/news/world-europe-
47582694BLOOMBERGhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-15/fury-at-eu-s-worst-highways-fuels-
new-kind-of-protest-in-romaniaCAPITALhttps://www.capital.ro/stefan-mandachi-mi-am-dorit-intotdeauna-sa-ajung-
in-revista-capital.html  

Partea a 3-a: Recomandarea propunătorului 

Vă rugăm să explicați modul în care candidatul trăiește credința JCI „Lucrul în folosul umanităţii este cea mai 
nobilă formă de a munci”. 
Adevărata credință se ilustrează prin fapte. Ștefan Mandachi are un proiect extins spontan, pe viață, de susținere a 
demnității tuturor ființelor – în primul rând a celor cu care intră în contact direct! Există multe cauze umanitare, 
altruiste, ai căror susținători depun bani într-un cont la sfârșitul lunii. Spre deosebire de donatorii – desigur generoși, 
dar oarecum la adăpost de dificultățile contactului direct, Ștefan Mandachi se ocupă personal de animalele rănite, 
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de copiii încercați, de oamenii străzii care sunt aproape întotdeauna neacceptați... Ștefan este întotdeauna aproape 
de toți.Listă a acțiunilor cu implicare la nivel de concept, organizare, finanțare, implementare și contact direct:-
Achiziția, echiparea și donarea Spitalului mobil cu 12 locuri, către Spitalul Municipal Suceava, în momentul abisal al 
pandemiei (vara lui 2020); proiectul de a oferi mese gratuite tuturor celor angajați în luptaîmpotriva pandemiei, 
donarea hotelului Mandachi pentru personal medical și personal implicat în lupta contra Covid-19 (3 orașe)- 
Susținerea cauzelor copiiilor cu dizabilitati-Susținerea drepturilor animalelor -Susținerea adăpostului de urși-
Susținerea cauzei copacilor tăiați abuziv-Construirea de școlile și fântâni în Uganda și Rwanda-Mese pentru 
persoanele fără adăpost-Business angel și sprijin direct pentru antreprenorii tineri-Filme de promovare a cauzelor – 
campanii publicitare pentru fiecare cauză, concepute, produse și distribuite -direct de Ștefan Mandachi 
 
Care calități fac din această persoană cel mai bun candidat pentru a deveni candidat la TOYP? De ce credeți că 
este unul dintre cei zece tineri remarcabili ai lumii? 
 

Cu toate că toate marile personalități ale omenirii au depășit capacitățile predictive ale semenilor, există încă în 
conștiința colectivă un profil standardizat: Ștefan iese sistematic din acest profil. Credința lui nu se limitează la 
nivel declarativ, cumințenia lui nu întrunește adeziuni generale, inteligența lui nu poate fi anticipată. Cuantificarea 
calităților lui se face greu – tocmai pentru că e capabil de o viziune pe termen lung,de construcții solide, de durată, 
dar și de enunțuri directe, uneori brutale, așa cum numai adevărul poate fi.În principiu, am vrea ca un om care să 
stea în contururile pe care le putem trasa ușor: specialist într-un domeniu,aparținând unei categorii, cu un parcurs 
fără contradicții etc.Personalitatea lui Ștefan este poliedrică: el acționează pe multiple planuri, la nivel profesional 
și personal, se implică direct în acțiuni de anvergură internațională din domenii complet diferite: construcția de școli 
în Uganda și fântâni în Rwanda, rețele de restaurante în regim de franciză în România, Austria, EAU - și în acțiuni 
pe care oamenii le-ar numi mici, dar pe care Dumnezeu le apreciază după alte criterii. Salvează o pisică de sub 
roțile unui camion, hrănește un cal rănit. Se ocupă de repararea danturii unui copil cu sindrom Down – și 
numărătoare poate continua la infinit. În același timp, lansează o platformă educațională pentru tinerii antreprenori, 
construiește 4 cartiere de locuințe sustenabile și le face accesibile tuturor – ceea ce presupune lucrări de 
urbanism, noi locuri de muncă, stil de viață îmbunătățit. Echipează și donează un spital mobil, construiește primul 
metru de autostradă care leagă Suceava de București. Își promovează regiunea, arată lumii întregi un peisaj 
natural și urban cum nu mai există.  
Răspunsul comprimat:-Viziune excepțională, pe termen lung care afectează pozitiv segmente mari de populație-
Antreprenoriat eficient, de anvergură, care vizează bunăstarea unor categorii demografice diverse și largi-Proiecte 
umanitare care presupun implicare personală la toate nivelurile:-Organizațional-Operațional-Financiar-Legal-
Inspirațional-Psihologic și devoțional-Educațional 

 


