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OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 
 
Creșterea gradului de ocupare, facilitarea accesului pe piața muncii și dezvoltarea spiritului 
antreprenorial pentru 620 persoane prin furnizarea unor măsuri integrate de antreprenoriat, 
orientate pe creșterea mobilității și a gradului de ocupare a persoanelor șomere, inactive, 
inclusiv a înființării și dezvoltării unor activități independente non-agricole în scopul creării de 
noi locuri de muncă durabile în zonele urbane din regiunea de implementare Sud-Est. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE  
 

OS1.  Creșterea responsabilității sociale și gradului de informare a publicului la nivelul regiunii 
Sud-Est (județele Constanța, Tulcea, Buzău, Brăila, Galați, Vrancea) privind oportunitățile, 
condițiile, avantajele formării și sprijinului antreprenorial pentru minim 620 de persoane 
(respectiv 62 șomeri, 124 inactivi pe piața muncii și 434 care au un loc de muncă dar doresc să  
înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă). 
 

OS2. Îmbunătățirea inserției socio-profesionale a 62 persoane șomere și 124 persoane inactive 
și dezvoltarea spiritului antreprenorial a 434 persoane care au un loc de muncă și doresc să 
înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă la nivelul regiunii Sud-Est (județele 
Constanța, Tulcea, Buzău, Brăila, Galați, Vrancea). 
 
OS3. Sprijinirea inițiativelor și dezvoltarea soluțiilor inovative antreprenoriale de creare a 
locurilor de muncă, creșterea oportunităților de ocupare, facilitarea integrării pe piața muncii și 
promovarea incluziunii active în regiunea Sud-Est. 
 
OS4. Dezvoltarea performantă și creșterea sustenabilității a 75 intreprinderi, generarea unui 
management performant și consolidarea sectorului antreprenorial la nivel regional. 
 
OS5. Îmbunătățirea inserției sociale, promovarea egalității de șanse, combaterea descriminării, 
depășirea barierelor de ordin moral și etnic și accentuarea imaginii sociale pentru 62 persoane 
de etnie romă (minim 10%) și 310 femei (minim 50%) prin asigurarea accesului egal la pachetul 
integrat de antreprenoriat furnizat la nivelul regiunii Sud-Est (județele Constanța, Tulcea, 
Buzău, Brăila, Galați, Vrancea). 
 
OS6.  Implementarea principiului dezvoltării durabile, asigurarea protecției mediului, utilizării 
eficiente a resurselor și îmbunătățirea accesibilității, utilizării și calității tehnologiei 
informațiilor și comunicațiilor. 



ACTIVITATILE PROIECTULUI 

 

A10. Activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor 
proiectului (activitate transversală)

A9. Activități aferente cheltuielilor indirecte în cadrul proiectului 
(activitate transversală)

A8. Activități specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, 
monitorizare, achiziții, control și evaluare) (activitate transversală)

A7. Sprijin personalizat prin implementarea unui program de monitorizare a 
funcționării și dezvoltării celor 75 afaceri finanțate în cadrul proiectului la nivelul 

regiunii Sud-Est

A6. Activități suport pentru implementarea planurilor de afaceri non-agricole 
selectate spre finanțare în zona urbană a regiunii Sud-Est

A5. Organizarea și efectuarea de stagii de practică în intreprinderi relevante 
funcționale de către persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în

vederea înființării de afaceri non-agricole în zona urbană

A4. Selecția a 75 planuri de afaceri propuse de către persoanele care intenționează
să înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană a regiunii Sud-Est, în scopul 

creării de noi locuri de muncă și dezvoltării antreprenoriatului

A3. Organizarea și derularea unui program de formare antreprenorială a 620 
persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă, din regiunea 

Sud-Est, finalizat cu certificat de absolvire cu recunoaștere națională, în vederea 
dezvoltării performanței și consolidării unor activități independente în scopul creării 

de noi locuri de muncă

A2. Selectarea și monitorizarea grupului țintă beneficiar al programului de formare 
antreprenorială în regiunea Sud-Est

A1. Campanii de informare a publicului la nivelul regiunii Sud-Est, privind avantajele 
și accesul la programul de îmbunătățire a competențelor din domeniul antreprenorial 



GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ: 
 

✓ să fie persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de 
muncă) care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban 
din regiunea Sud Est; 

✓ să aibă reședința/domiciliul în mediul rural sau urban din cele 6 județe 
componente ale regiunii Sud-Est; 

✓ să nu facă parte din categoria tinerii NEETs cu vârsta 16-24 ani (care nu urmează 
nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă); 

✓ să nu fi beneficiat de nicio altă finanțare din fonduri publice 
naționale/comunitare în calitate de participant la același program de formare 
antreprenorială pentru care optează; 

✓ să fie de acord cu utilizarea/prelucrarea datelor personale furnizate; 
✓ să aibă disponibilitatea de a participa la toate activitățile din proiect pentru care 

a fost selectat. 

 
 

Grupul țintă al proiectului va cuprinde un total de 620 de persoane fizice cu reședința sau domiciliul 

în mediul rural sau urban în regiunea de implementare a proiectului Sud-Est și care intenționează să 

înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban într-unul din cele 6 județe componente ale 

regiunii, respectiv Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea, cărora le sunt adresate acțiuni 

complexe și integrate în vederea asigurării unei sustenabilități a intervenției, din care 62 de 

persoane sunt șomeri (respectiv 10%), 124 de persoane sunt inactive pe piața muncii (respectiv 

20%) și 434 de persoane au un loc de muncă (respectiv 70%) dar doresc să înființeze o afacere în 

scopul creării de noi locuri de muncă. Numărul de femei (310 persoane) reprezintă 50% din totalul 

persoanelor incluse în GT, iar persoanele de etnie romă 10% (62 persoane). 



 
IMPLICAREA MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ ÎN ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

 
Participarea la un program de formare antreprenorială - ’’Competențe antreprenoriale”- 

a tuturor celor 620 de persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere non-
agricolă, din Regiunea Sud Est, finalizat cu certificat de absolvire cu recunoaștere la nivel 
național.  

 
Grupele de curs sunt structurate astfel: 

 
• 8 grupe în județul Constanța 
• 3 grupe în județul Tulcea 
• 8 grupe în județul Buzău 
• 3 grupe în județul Brăila 
• 8 grupe în județul Galați  
• 3 grupe în județul Vrancea 

 
Fiecare participant la cursul de Competențe Anteprenoriale va elabora un plan de 

afaceri cu care va participa la Concursul Planurilor de Afaceri prin care se vor selecta cele 
mai mai bune 75 de planuri de afaceri. 

Cele 75 de persoane din regiunea Sud-Est, ale căror planuri de afaceri au fost selectate 
în vederea acordării ajutorului de minimis pentru dezvoltarea unor activități non-agricole în 
mediul urban, vor urma stagii de practică în intreprinderi funcționale cu activitate 
economică relevantă din aceeași grupă CAEN și totodată, vor participa la târguri județene 
de carieră la nivelul Regiunii Sud-Est, în vederea asigurării accesului resurselor umane la 
oferta locurilor de muncă. 

 
 



 
       Curricula cursului de COMPETENȚE ANTREPRENORIALE ce se va 
desfășura în cadrul proiectului START UP pentru Regiunea Sud Est: 
 
1. Introducere în antreprenoriat  
2. Inițierea în afaceri  
3. Organizarea activității  
4. Strategia de marketing  
5. Negocierea contractelor  
6. Politica de promovare  
7. Finanțarea unei afaceri  
8. Dezvoltarea produselor/seviciilor afacerii  
9. Managementul personalului  
10. Evidența contabilă  
11. Sistemul de evidența financiară  
12. Strategiile de dezvoltare și riscurile afacerii  
13. Logistica necesară derulării afacerii  
14. Planul de afaceri  
 
 
        Documente necesare pentru participarea la cursul de formare profesională 
COMPETENȚE ANTREPRENORIALE: 
 

- Carte de identitate 
- Certificat de naștere 
- Certificat de căsătorie (dacă este cazul, la schimbarea numelui) 
- Diplomă studii/Adeverință studii/Foaie matricolă (minim 10 clase absolvite) 

 
 
       Cursul se finalizează cu un examen de absolvire ce va consta în două probe: cea 
teoretică (scrisă) şi cea practică (orală).  
       Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire însoţite de Suplimente 
Descriptive cu competenţele profesionale dobândite, eliberate de Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale sub antetul Autorității Naționale de 
Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRITERIILE DE SELECȚIE A CELOR MAI BUNE IDEI DE AFACERI,  

vizează următoarele aspecte principale, respectiv: 
 
1. Tematica planurilor de afaceri 
- NU vor putea fi selectate în vederea finanțării planurile de afaceri care se adresează 
activităților economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis asociată 
acestui program, și anume: 
a.sectoarele pescuitului şi acvaculturii;  
b.domeniul producției primare de produse agricole;  
c.sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole; 
d.activităţile legate de export către ţări terţe sau către state membre; 
e.achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri; 
f.utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele importate. 
 
- Numărul planurilor de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în 
CAEN/secțiunea G/comert cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și 
motocicletelor, cu excepția grupei 452/întreținerea și repararea autovehiculelor, NU 
VA PUTEA DEPĂȘI 20% din numarul total al planurilor de afaceri finanțate prin 
proiect). 
 
- Prin excepție pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciză. 
 
- NU vor fi selectate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane 
diferite, identice sau cu un grad mare de asemănare în ceea ce privește segmentul de 
piață, strategia planului de management și marketing și bugetul detaliat. 
 
 
2. Structura eligibilă obligatorie a planurilor de afaceri supuse procesului de 
selecție 
Va include minim cele 7 elemente componente, în acord cu specificațiile GS-
CS/OS3.7: 
- descrierea afacerii și a strategiei de implementare a PA, respectiv obiective, 
activități, rezultate, indicatori;  
- analiza SWOT a afacerii; 
- schema organizatorică și politică de resurse umane;  
- descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul afacerii;  
- analiza pieței de desfacere și a concurenței;  
- strategia de marketing; 
- proiecții financiare privind afacerea. 
 
 
 



 
3. Etapele și condițiile derulării procesului de selecție a planurilor de afaceri 
Etapa I - transmiterea cererilor de înscriere în concurs a persoanelor interesate. 
Etapa II - depunerea dosarelor de concurs; evaluarea planurilor de afaceri pe baza 
criteriilor definite; selectarea planurilor de afaceri cu peste 90 de puncte; înscrierea 
acestora în etapa III de concurs, transmiterea/publicarea rezultatelor preliminare/ale 
primei etape; înscrierea și rezolvarea contestațiilor, după caz. 
Etapa III - organizarea unor interviuri cu persoanele câștigătoare în etapa II de 
concurs, având răspuns admis/respins; selectarea a 75 de planuri de afaceri viabile și 
relevante, cel puțin 2 planuri de afaceri selectate în fiecare din cele 6 județe ale 
regiunii Sud Est, în ordinea descrescătoare a punctajului, cu condiția să fie declarate 
admise la interviu în etapa III; publicarea rezultatelor finale, fără drept de contestație. 
 
4. Condițiile de eligibilitate pentru persoanele care doresc acordarea ajutorului 
de minimis pentru înființarea de start-up-uri 
- 620 de persoane cu reședința sau domiciliul în mediul rural sau urban în regiunea 
Sud-Est și care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban într-
unul din cele 6 județe componente ale regiunii, certificate în cadrul programului de 
formare antreprenorială; 
- persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în 
cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile (potrivit 
GS-CS OS3.7, numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi 
participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului NU 
VA DEPĂȘI 10% din numarul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis 
acordate în cadrul proiectului). 
 
 

CRITERII CE VOR ASIGURA PUNCTAJ SUPLIMENTAR  
PLANURILOR DE AFACERI 

Planuri de afaceri ce propun: 
- măsuri/activități ce vor promova concret dezvoltarea durabilă prin dezvoltarea unor 
produse/tehnologii/servicii (min 10%, respectiv 8 PA); 
- sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de CO2 și eficientă din punct 
de vedere al utilizării resurselor (min. 10%, respectiv 8 PA); 
- inovarea socială (min. 10%, respectiv 8 PA); 
- utilizarea și calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în activitatea 
economică (min. 25%, respectiv 19 PA);  
- consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării (min. 10%, 
respectiv 8 PA). 
 
 
 
 



 
PLANURILE DE AFACERI CÂȘTIGĂTOARE 

 
• Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate, vor efectua în mod 

OBLIGATORIU un stagiu de practică de 40 de ore organizat într-o intrepridere 
existentă și funcțională, ce face parte din aceeași grupă CAEN.  

 
• Fiecare beneficiar de ajutor de minimis VA TREBUI SĂ ANGAJEZE, la cel 

târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 
persoane cu domiciliul/reședința în Regiunea SUD EST. 

 
• Valoarea maxima acordată 40.000 euro/plan de afaceri. 

 
• Ajutorul de minimis se acordă în 2 tranșe: 
• Tranșa 1: 75% 
• Tranșa 2: 25%, după 12 luni dacă face dovada că a realizat venituri de 30% din 

valoarea primei tranșe. 
 

• Toate plățile aferente înființării și funcționării start up-ului se fac în primele 12 
luni de funcționare. 

 
• În următoarele 6 luni (perioada de sustenabilitate), beneficiarul ajutorului de 

minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține locurile de 
muncă create. 

 
• După înființare, intreprinderile nou create trebuie să își continue activitatea 

pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minim 12 luni în etapa 2. 

 



 
  Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Beneficiar al acestui proiect, 
este o instituţie de prestigiu şi recunoscută ce îşi desfăşoară activitatea pe întreg 
teritoriul României în domeniul formării profesionale a adulţilor, resurselor umane şi 
dezvoltării regionale. 
Implicarea IDRU în viaţa organizaţiilor publice şi private din România este confirmată 
de specialiştii acestor organizaţii formaţi de Institut în anii de funcţionare activă în 
domeniul formării profesionale dar şi de rezultatele programelor şi proiectelor de 
interes public implementate. 
        Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane s-a înfiintat ca persoană juridică 
anul 2000 şi are ca scop dezvoltarea resurselor umane, creşterea competitivităţii pe 
piaţa muncii, promovarea educaţiei iniţiale, formarea continuă a adulţilor, dezvoltarea 
regională şi promovarea principiilor economice şi sociale europene.                                                                                       
       Solicitantul desfăşoară regulat activităţi de mentorat, ce manifestă o preocupare 
permanentă pentru dezvoltarea potenţialului resurselor umane, în scopul asigurării 
unui nivel optim de pregatire a acestora, capabil să le garanteze un acces facil pe 
piaţa muncii.  
        Asociatia ESE - European Support for Education – începând cu anul 2014, 
ESE asigură cadrul pentru dezvoltarea și implementarea de măsuri/acțiuni ce vizează 
creșterea calității educației și dezvoltare de afaceri/antreprenoriat. În utimii 2 ani a 
dezvoltat preponderent acțiuni specifice în cadrul unui parteneriat activ: 
informare/conștientizare privind accesul și participarea la educație; consilierea și 
orientarea educațională a elevilor care se confruntă cu un grad ridicat de absenteism, 
prevenirea abandonului școlar; consilierea parentală, relaționare și educație elev-
părinte; dezvoltarea educațională, stimularea comportamentului creativ în diferite 
domenii; consilierea profesională a elevilor din anii terminali, promovarea 
nediscriminării, egalității de șanse, multiculturalismului în procesul educativ, metode 
instructiv-educative de maximizare a potențialului intelectual; protecția mediului, 
biodiversitatea și altele. 
        Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale „Pro 
Vocatie” - este o organizaţie nonguvernamentală înfiinţată în 2001, dedicată formării 
şi evaluării profesionale. PRO VOCAŢIE a creat în România primul Centru de 
Evaluare a Competenţelor pentru ocupaţii din domeniul social. 
        Pornim de la premisa că toţi oamenii au acces la educaţie, formare, calificare şi 
certificarea competenţelor, pe tot parcurusul vieţii şi fără discriminare. 
        Misiunea noastră este să facilitam dobândirea competenţelor profesionale 
cursanților noştri printr-un  proces de formare şi evaluare profesională de calitate.  
        Asociatia „Clubul Sportiv Aqua 1969 Baia Mare” se implică în permanență în 
derularea de programe naționale de acțiune socială în scopul conștientizării și 
valorificării valențelor educaționale în vederea integrării sociale a grupurilor 
defavorizate. 
 
 



 
ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAM A PERSOANELOR INTERESATE SE FACE LA:  
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CONSTANȚA și TULCEA 
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE   
Mun. Constanța, Str. I. Ghe. Duca Nr. 46 
Tel: 0241 616 310; 0341 425 307; 0788 498 223 
E-mail: office@idru.ro                

 

VRANCEA și BUZĂU 
Asociatia ESE - European Support for Education 
Mun. Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, Nr. 2 
Tel: 0740 157 460; 0745 399 971  
E-mail: asociatia.ese@gmail.com 
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Asociatia „Clubul Sportiv Aqua 1969 Baia Mare” 
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