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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. 5/18.02.2018 - 17.05.2019   

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:  

 Acţiuni care au vizat supervizarea, verificarea, monitorizarea, evaluarea 
modului şi stadiului planificării atelierelor de lucru cu tematici în domeniul 
antreprenoriatului și a serviciilor inovatoare și personalizate de consiliere/ 
consultanță/ mentorat antreprenorial pentru viitorii antreprenori, ulterior 
finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri și anterior înființării 
întreprinderilor în vederea influenţării atitudinii şi comportamentului 
segmentului de grup țintă vizat; 
 
 

 S-au realizat 12 ateliere de lucru cu tematici în domeniul 
antreprenoriatului, la nivelul fiecărui județ, astfel: 22.03.2019 – Constanța, 
23.03.2019 – Constanța, 15.03.2019 – Tulcea, 12.04.2019 – Tulcea,  
16.03.2019 – Galați, 13.04.2019 – Galați, 16.03.2019- Buzău, 12.04.2019 – 
Buzău, 05.04.2019 – Brăila, 11.04.2019 – Brăila, 28.03.2019 – Focșani, 
19.04.2019 – Focșani, în cadrul acestor acțiuni, echipa de proiect asusținut 
viitorii antreprenori în procesul lor de transformare a calității și obiectivelor 
de gândire, prin cultivarea unei atitudini proactive, promovarea unei 
economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială, 
egalitate de șanse și dezvoltare umană; aceste evenimente au fost un forum 
de prezentare și dezbatere a celor mai bune modele privind politicile de sprijin 
pentru inovarea și promovarea unei economii durabile într-un cadru social 
incluziv bazat pe solidaritate socială; 
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 S-au elaborat rapoartele atelierelor de lucru cu observații, propuneri și 
soluții privind managementul în afaceri, tehnica/ strategia antreprenorială, 
strategii de conducere a unei afaceri, managementul resurselor; 
 

 S-a aplicat în teritoriu instrumentul de lucru de tip chestionar, în vederea 
acordării ajutorului de minimis pentru evaluarea intereselor antreprenoriale 
și identificarea nevoilor particulare de consiliere privind dezvoltarea 
capacităților antreprenoriale; 
 

 S-au transmis informaţii către grupul țintă vizat (persoanele selectate în 

vederea acordării ajutorului de minimis) privind programul și detaliile 

furnizării serviciilor de consiliere/ consultanță/ mentorat antreprenorial în 

vederea furnizării elementelor specifice pentru identificarea deprinderilor 

profesionale, aptitudinilor și punctelor forte în afaceri, asigurarea 

sustenabilității înființării unor afaceri, cultivarea unei atitudini proactive și 

antreprenoriale, 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; 
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 S-au organizat/ desfășurat/ supervizat ședințe de consiliere/ consultanță/ 

mentorat antreprenorial, pentru acordarea ajutorului de minimis, vizând 

componenta A (respectiv consilierea/ consultanță /mentoratul privind 

structura unei afaceri, valorificarea ideilor de afaceri, punerea în practică și 

dezvoltarea planului de afaceri, informații legislative de bază, management 

aplicat - competențele unui manager, planificarea, organizarea, 

conducerea, controlul, strategii de conducere a unei afaceri, coordonate 

manageriale ale afacerii - echipa managerială, structura organizatorică, 

amenajări și dotări pentru derularea activității, materiale și servicii de la 

terți) și componenta B (consilierea/ consultanță/ mentoratul privind 

funcțiile managementului financiar, resursele financiare ale unei firme, 

managementul finanțării activităților curente - descrierea procesului de 

finanțare a activităților curente, stabilirea necesarului de finanțat, bugetul 

costurilor/instrument de conducere a producției, buget/clasificarea și 

premisele elaborării acestuia, instrumente de fundamentare - bilanțul 

financiar, contul de rezultate, fondul de rulment, trezoreria, rentabilitate, 

profitabilitate, lichiditate, analiză de bonitate în evaluarea financiară - 

indicatorii de profitabilitate/rentabilitate, bugetul de venituri și cheltuieli, 

coordonate financiare ale afacerii - necesarul și structura surselor de 

finanțare, venituri, cheltuieli, profit, încasări, plăti, numerar, rentabilitatea 

afacerii); 
 

 Acţiuni care au vizat supervizarea, verificarea, monitorizarea, evaluarea 

modului şi stadiului planificării târgurilor județene de carieră, pentru 

întreprinderile beneficiare ale ajutorului de minimis necesar implementării 

planurilor de afaceri selectate spre finanțare  în vederea influenţării 

atitudinii şi comportamentului segmentului vizat; 
 

 Au fost realizate modelele pentru anunț, pliant și broșură privind 
organizarea târgurilor județene de carieră, în vederea asigurării accesului 
resurselor umane la oferta locurilor de muncă în cadrul întreprinderilor 
beneficiare ale ajutorului de minimis, bazat pe principiul non-discriminării, 
egalității de șanse/gen și incluziunii active pe piața muncii. 

 

 
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 . 


