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Axă prioritară
3. Locuri de muncă pentru toţi
Obiectiv tematic
8. Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității
lucrătorilor
Prioritate de investiții 8.iii. Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor
microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectiv specific
3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlu proiect
START UP pentru Regiunea Sud-Est
Nr. contract finanțare POCU/82/3/7/105554

STAGIUL DE PRACTICĂ – O PREMISĂ A REUŞITEI
PROFESIONALE A VIITORILOR ANTREPRENORI

În contextul actual, antreprenoriatul reprezintă una din forțele majore care
poate determina schimbări ale mediului socio-economic la nivel regional,
provocarea majoră pentru un viitor antreprenor (care dorește înființarea unei noi
afaceri) fiind aceea de a ține pasul cu evoluțiile rapide care au loc în mediul
antreprenorial regional. Problemele legate de susținerea pe piaa economică a
firmelor și cele care privesc reglementarea (complexitatea fiscalizării, lipsa
predictibilității fiscale) sunt cele mai presante aspecte pentru IMM-urile românești,
în timp ce creșterea activității economice și a bazei de clienți rămâne cea mai
importantă problemă pentru IMM-urile din spațiul UE.
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Creșterea gradului de ocupare pe piața muncii prin antreprenoriat, integrarea
profesională a persoanelor șomere, inactive, reprezintă una din țintele majore
vizate de analiză/cercetarea proprie privind nevoile grupului țintă realizată la
nivelul regiunii Sud-Est (creșterea gradului de ocupare a forței de muncă prin
promovarea antreprenoriatului competitiv, a formării și dezoltării capacităților
antreprenoriale, inclusiv a ocupării pe cont propriu), conducând la promovarea unei
economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, favorabilă incluziunii,
asigurând coeziunea economică, socială și teritorială.
Stagiul de practică are ca scop sprijinirea celor care beneficiază de mentorat
prin activităţi şi metode de instruire, practică, consiliere, strategie, schimb de bune
practici şi transfer de know-how, utile în iniţierea şi dezvoltarea viitoarei afaceri.
Se urmărește înţelegerea de către stagiari a modului de funcţionare a unei
întreprinderi al cărei obiect de activitate se regăseşte în aceeaşi grupă CAEN cu cea
a întreprinderii pe care o vor înfiinţa şi dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi
comportamente necesare punerii în practică a planului de afacere declarat
câștigător.


Obiectivele stagiului de practică

Obiectivele urmărite prin derularea stagiilor de pregătire practică a viitorilor
antreprenori în întreprinderi relevante din sectoarele economice similare celor
vizate de planurile de afaceri propuse asigură:
•

adaptarea

viitorilor

antreprenori

la

cerințele

specifice

și

complexitatea dezvoltării unei afaceri;
•

consolidarea formării practice antreprenoriale;

•

dezvoltarea aptitudinilor profesionale ale viitorilor antreprenori în

îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților domeniului economic vizat;
•

cunoașterea

economic

specificului

cu aceeași

grupă

activității
CAEN

întreprinderii

aferentă

planului

elaborat/selectat, precum și a exigențelor acesteia;
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din
de

domeniul
afaceri

•

dobândirea de experiență antreprenorială.

 Programul stagiului de practică
Programul de desfășurare a perioadei de stagiu cuprinde planificarea
activităților desfășurate, urmărind valorificarea cunoștințelor teoretice asimilate în
urma

parcurgerii

programului

de

formare

antreprenorială

și

dobândirea

deprinderilor practice pe parcursul perioadei de stagiu.
Importanţa și atractivitatea unui astfel de stagiu constă în însușirea și
dezvoltarea unor abilități profesionale aplicate, precum munca în echipă sau șansa
de a câștiga experiența profesională în antreprenoriat.
Prin realizarea stagiul de practică se urmărește promovarea unei economii
durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială, egalitate de
șanse, dezvoltare umană, creșterea responsabilității, autonomiei socio-profesionale
prin dezvoltarea de activități antreprenoriale. Totodată, stagiul de practică permite
cultivarea unei atitudini proactive și antreprenoriale în rândul viitorilor
antreprenori; susține viitorii antreprenori în procesul lor de transformare a calității
și obiectivelor de gândire.

Informaţii suplimentare asupra proiectului se pot obţine accesând websiteul
proiectului:
www.info-jobs.ro
și
pagina
de
facebook:
www.facebook.com/startupregiuneasudest .

Elaborat de:
Mircea Adina Cristina – Manager proiect
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