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PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 
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 

NEWSLETTER NR. 3/18.07.2018 - 17.10.2018  

PRIVIND PROIECTUL “START UP pentru 
Regiunea Sud-Est” POCU/82/3/7/105554 

Avem deosebita plăcere de a vă anunța stadiul de implementare al proiectului 
“START UP pentru Regiunea Sud-Est”, ce acoperă mediul urban din județele 
Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Galați, Vrancea. 

Proiectul se desfășoară pe  o perioadă de 36 luni, respectiv 18.01.2018-
17.01.2021, și are ca obiectiv general 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, care 
au un loc de muncă și doresc să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri 
de muncă, 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. În cadrul proiectului, se urmărește crearea 
oportunităților de a accede la informații privind accesul și participarea la programul 
de inițiere în competențe antreprenoriale.  

Beneficiarul proiectului este Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane, implementat în parteneriat cu Asociația ESE – European SUPPORT FOR 
EDUCATION (P1), Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale – 
PRO VOCAȚIE (P2), și Asociația Clubul Sportiv „Aqua 1969 Baia Mare” (P3), 
proiectul „START-UP pentru Regiunea Sud-Est” este cofinanțat din Fondul Social 
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.  
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STADIUL ACTUAL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI 

Acţiuni majore:  

 S-au încheiat parteneriate județene între reprezentanții relevanți ai mediului 
de afaceri, ai autorităților / instituțiilor publice din regiunea Sud-Est și ai 
organizațiilor aplicante, în vederea identificării unor soluții viabile și 
inovative de creștere a gradului de inserție, responsabilitate socio-
profesională, educație și ocupare prin antreprenoriat; 

 

 Planificarea, organizarea și desfășurarea campaniilor de informare a 
publicului privind avantajele, posibilitățile de acces și beneficiile participării 
la programul de îmbunătățire a competențelor din domeniul antreprenorial la 
nivelul regiunii de Sud-Est este în desfășurare; 
 

 

 
 

 
 Acțiunea de identificare, selecție și monitorizare a grupului țintă este într-o 

continuă derulare, prin aceasta se urmărește conturarea nevoilor specifice și 
actuale, de ordin ocupațional și antreprenorial la nivelul regiunii Sud-Est, în 
vederea creșterii mobilității și a gradului de ocupare a persoanelor șomere, 
inactive și a persoanelor care au un loc de muncă; 

 
 



   
 

 
Operator de date cu caracter personal  Nr. 18904 

 
 
 Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane / S, a desfășurat / desfășoră 

următoarele programe de formare profesională în ocupația de „Competențe 
antreprenoriale”, precum: 

 Competențe antreprenoriale grupa 4 în județul Constanța – perioada de 
desfășurare 17.07.2018-08.08.2018; 

 Competențe antreprenoriale grupa 5 în județul Constanța – perioada de 
desfășurare 20.08.2018-13.09.2018; 

 Competențe antreprenoriale grupa 6 în județul Constanța – perioada de 
desfășurare 29.08.2018-14.09.2018; 

 Competențe antreprenoriale grupa 7 în județul Constanța – perioada de 
desfășurare 01.10.2018-31.10.2018; 

 Competențe antreprenoriale grupa 8 în județul Constanța – perioada de 
desfășurare 04.10.2018-29.10.2018; 

 Competențe antreprenoriale grupa 1 în județul Tulcea – perioada de 
desfășurare 31.07.2018-28.08.2018; 

 Competențe antreprenoriale grupa 2 în județul Tulcea – perioada de 
desfășurare 12.09.2018-28.09.2018; 

 Competențe antreprenoriale grupa 3 în județul Tulcea – perioada de 
desfășurare 15.10.2018-06.11.2018; 

 Competențe antreprenoriale grupa 4 în județul Galați – perioada de 
desfășurare 28.06.2018-27.07.2018; 

 Competențe antreprenoriale grupa 5 în județul Galați – perioada de 
desfășurare 23.08.2018-02.09.2018; 

 Competențe antreprenoriale grupa 6 în județul Galați – perioada de 
desfășurare 11.09.2018-28.09.2018; 

 Competențe antreprenoriale grupa 7 în județul Galați – perioada de 
desfășurare 01.10.2018-23.10.2018. 

 

 Asociaţia Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale Pro Vocaţie / P2, 
a desfășurat / desfășoră următoarele programe de formare profesională în 
ocupația de „Competențe antreprenoriale”, precum: 

 Competențe antreprenoriale grupa 7 în județul Buzău – perioada de 
desfășurare 21.08.2018-21.09.2018; 

 Competențe antreprenoriale grupa 8 în județul Buzău – perioada de 
desfășurare 27.08.2018-21.09.2018;  

 Competențe antreprenoriale grupa 3 în județul Brăila – perioada de 
desfășurare 23.08.2018-11.10.2018; 

 Competențe antreprenoriale grupa 3 în județul Vrancea – perioada de 
desfășurare 05.09.2018-27.10.2018. 
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 În perioada 18 Iulie 2018 - 17 Septembrie 2018 s-a elaborat metodologia 
privind organizarea şi desfaşurarea stagiilor de practică în întreprinderi, această 
facilitează accesul celor 75 persoane ale căror planuri de afacere au fost 
selectate, către dezvoltarea practică a competențelor antreprenoriale (formate 
pe parcursul implementării programului de formare Competențe 
antreprenoriale) și îmbunătățirea aptitudinilor personale, reglementând regulile 
de efectuare ale stagiului de practică obligatoriu, precum și documentația 
specifică acestuia, în scopul asigurării unei tranziții facile de la etapa de 
pregătire (teoretică și practică) la piața economică și dezvoltarea unei activități 
individuale, cu respectarea principiului nondiscriminării și al egalității de 
șanse/gen; 

 
 
 Toți participanții care au și absolvit cursul de competențe antreprenoriale în 

cadrul Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane până la data de 
31.07.2018, au fost anunțați despre modalitatea de ridicare a certificatului de 
absolvire și intrarea în posesie a pachetului de premiere ce a constat în mapă, 
tabletă, registru, creion mecanic, pix; 
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 Au fost centralizate planurile de afaceri înscrise în concurs, în vederea 

identificării de întreprinderi din aceleași grupe CAEN. 
 
 
 
 
 
 
  

Informaţii suplimentare asupra proiectului şi asupra stadiului de implementare 
al acestuia se pot obţine vizitând website-ul proiectului: www.info-jobs.ro și pagina 
de facebook: www.facebook.com/startupregiuneasudest . 

 

 

 

 

PERSOANELE INTERESATE DE ÎNREGISTRAREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ NE POT 
CONTACTA LA: 

 

CONSTANȚA și TULCEA 

INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE /S 

Mun. Constanța, Str. I. Ghe. Duca, Nr. 46 

Tel: 0241 616 310; 0341 425 307; 0788 498 223 

E-mail: office@idru.ro 
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VRANCEA și BUZĂU 

Asociația ESE - European Support for Education /M1  

Mun. Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, Nr. 2 

Tel: 0730 451 462 

E-mail: asociatia.ese@gmail.com 

 

 

 

 

GALAȚI și BRĂILA 

Asociația „Clubul Sportiv Aqua 1969 Baia Mare”/M3 

Tel: 0745 080 725 

E-mail: antreprenorsud@gmail.com 

 

 


