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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. 6/18.05.2018 - 17.08.2019   

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 în perioada 18.01.2018-17.02.2021, 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:  

 A fost realizată de către experții proiectului “Procedura de achiziții pentru 
beneficiarii ajutorului de minimis”, prin care s-a stabilit modalitatea de 
desfășurare a achizițiilor de către beneficiarii de ajutor de minimis, detaliind 
principiile și etapele pe care trebuie să le parcurgă beneficiarii ajutorului de 
minimis care achiziționează produse, servicii, lucrări pentru implementarea 
planurilor de afaceri admise spre finanțare; 

 
 A fost relansată sesiunea de depunere a dosarelor pentru concursul de planuri 

de afaceri, aceasta a început cu data de 28.05.2019 ora 08:30 și s-a închis 
pe data de 03.06.2019 ora 20:30, iar în cadrul relansării concursului au fost 
selectate 8 planuri de afaceri; 

 
 Au fost desfășurate stagiile de practică cu o durată de 40 de ore, pentru cei 

8 noi beneficiari ai ajutorului de minimis; 
 

 
 A fost elaborată de către experții proiectului “Procedura privind acordarea 

subvențiilor” unde s-a stipulat faptul că în vederea acordării finanțării, între 
administratorii schemei de antreprenoriat, respectiv Institutul pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane, Asociația ESE - European Support for 
Education, Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale – PRO 
VOCAȚIE și Asociația Clubul Sportiv „Aqua 1969 Baia Mare şi întreprinderile 
create, în calitate de beneficiar al schemei de ajutor de minimis, se va 
încheia un Contract de subventie; 
 

 Din punctul de vedere al încadrării bugetare a cheltuielilor, implementarea 
PA selectate în cadrul proiectului, funcționarea/desfășurarea activităților în 
cadrul celor 75 IMM înființate, precum și decontarea de către administratorul 
schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării acestora, intră 
sub incidența ajutorului de minimis, însă ea este gestionată și în 
responsabilitatea S/M1/M2/M3, fiind permanent coordonată și monitorizată 
la nivel partenerial, prin experți cu atribuții în acest sens. 
Responsabilitățile la nivel de parteneriat, privind planificarea / 
implementarea / monitorizarea și raportarea înființării și demarării 
funcționării IMM-urilor beneficiare ale ajutorului de minimis, au fost 
distribuite astfel:  
 S/18 IMM/Constanța, Tulcea, Galați;  
 M1/5 IMM/Buzău, Constanța;  
 M2/26 IMM/Constanța, Buzău, Brăila, Vrancea;  
 M3/26 IMM/Constanța, Tulcea, Galați. 
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 În scopul acordării subvenției din ajutorul de minimis echipa a analizat 

documentele de înființare a firmelor și condițiile de eligibilitate și a pregătit 
contractele de subvenție, ce au fost semnate cu beneficiarii ajutorului de 
minimis; 
 

 S-a întocmit o comisie pentru analiza dosarelor întreprinderilor nou înființate, 
s-a verificat dacă toate documentele sunt conform „Procedurii de acordare a 
subvenției”, și mai ales dacă întreprinderile întruneau toate condițiile pentru 
a beneficia de tranșa 1 a subvenției; 
 

 S-a elaborat de către experții proiectului metodologia de implementare a 
subactivității A 6.4, aceasta urmărind să expliciteze modul de implementare 
a subactivității A 6.4. și structura demersul de implementare și monitorizare 
a planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului; funcționarea și 
desfășurarea activității celor 75 de întreprinderi nou înființate; decontarea 
de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente 
implementării a 75 planuri de afaceri selectate pentru dezvoltarea de afaceri 
non-agricole în zona urbană a regiunii Sud-Est. Potrivit metodologiei, 
beneficiarii ajutorului de minimis (respectiv reprezentanții celor 75 IMM 
înființate) vor avea obligația de a raporta administratorului schemei de 
antreprenoriat toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea 
ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție; 

 
 În perioada de referință s-a vizat susținerea antreprenoriatului și ocupării pe 

cont propriu prin sprijin financiar nerambursabil pentru dezvoltarea unor noi 
forme de activități independente, asigurarea independenței financiare prin 
antreprenoriat în rândul persoanelor din Regiunea  Sud-Est, asigurarea 
accesului și menținerii pe piața muncii, crearea de oportunități de punere în 
valoare a calificărilor, cunoștințelor și creativității, siguranța locului de 
muncă pentru 150 persoane, promovarea egalității de șanse pe piața muncii, 
creșterea nivelului de trai și diminuarea riscului de marginalizare socio-
profesională în rândul celor angajați. 
 
 

 Prin acțiunile întreprinse se urmărește să se răspundă presiunilor crescute de 
competitivitate ale unui mediu economic regional în continuă schimbare, prin 
facilitarea și încurajarea dezvoltării de IMM sustenabile care să pătrundă în 
sectoare și domenii inovatoare și emergente de activitate. 
 

 
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 . 


