
ANTREPRENOR LA CENTRU

COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ȘI ACȚIUNI DE CREȘTERE A 

OCUPĂRII ÎN REGIUNEA CENTRU



Proiect cofinanțat din Fondul Social European

prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Obiectiv specific 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Beneficiar: Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj

Partener: Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România

Valoarea totală a proiectului: 14.728.674,88 lei

Perioada de implementare: 18 ianuarie 2018 – 17 ianuarie 2021

Regiunea de implementare: Centru (județele Alba, Mureș, Sibiu, Brașov, Harghita și Covasna)



GRUPUL ȚINTP AL PROIECTULUI:

350 persoane, din care 250 angajați și 100 șomeri sau persoane inactive

minim 35% femei; minim 3% persoane cu dizabilități sau boli cronice

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Creşterea ocupării la nivelul Regiunii Centru (județele Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Harghita

și Covasna), prin sprijinirea constituirii şi desfăşurării activităţii a peste 61 de întreprinderi cu

profil non-agricol, active în mediul urban, în cadrul căror se vor crea cel puţin două locuri de

muncă pentru fiecare în parte



 OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

▪ 1. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a resurselor umane de la nivelul Regiunii Centru şi dezvoltarea competenţelor antreprenoriale a
peste 350 de persoane, prin organizarea de programe de formare antreprenorială şi workshopuri tematice, specifice, la nivelul judeţelor
Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, în urma evaluării setului de aptitudini profesionale şi capacităţi antreprenoriale de care
dispune fiecare beneficiar.

▪ 2. Stimularea exercitării capacităţilor antreprenoriale dobândite de beneficiarii programului de formare profesională prin promovarea şi
organizarea unui concurs de planuri de afaceri, în urma căruia vor fi sprijinite spre implementare cel puţin 3 afaceri de la nivelul fiecărui
judeţ din proiect.

▪ 3. Sprijinirea realizării de afaceri care propun activităţi în domeniul inovării sociale, dezvoltării durabile, utilizării tehnologiilor TIC şi
cercetării/dezvoltării tehnologice.

▪ 4. Îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice pentru folosirea aptitudinilor manageriale proprii participanţilor la proiect prin introducerea
câştigătorilor concursului de planuri de afaceri în cadrul unor stagii de practică — peste 61 de persoane beneficiare — desfăşurate în
întreprinderi complementare activităţii antreprenoriale pe care o vor implementa.

▪ 5. Consolidarea aptitudinilor de gestionare a unei afaceri pentru persoanele care doresc să iniţieze afaceri prin proiect, prin susţinerea de
ateliere tematice aplicate care vor creşte cu peste 50% competenţele grupului ţintă în sfera managementului operaţional, evidenţei
financiare a afacerii, strategiilor de marketing şi vânzării, accesare de granturi pentru IMM-uri, în vederea realizării sustenabilităţii
afacerii, tehnici de promovare şi realizare a identităţii vizuale a firmei.

▪ 6. Creşterea competitivităţii economice la nivelul Regiunii Centru şi încurajarea realizării de întreprinderi locale prin asistenţă specilizată
şi sprijinirea permanentă a dezvoltării a cel puţin 61 de afaceri iniţiate prin proiect, cu accent pe livrarea de resurse financiare şi logistice
integrate, acordate individualizat conform specificului domeniului planului de afaceri selectat câştigător, prin derularea unui program de
consiliere ante şi post constituire întreprindere.

▪ 7. Urmărirea asigurării sustenabilităţii afacerilor create prin proiect cu suportul reţelei de stakeholderi atraşi, de la nivelul celor 6 judeţe şi
conectarea întreprinderilor iniţiate la mediul de afaceri local.

▪ 8. Încurajarea creării de forme asociative, parteneriate strategice şi hub-uri antreprenoriale pentru creşterea performanţei economice a
IMM-urilor locale în vederea formării unui ecosistem de afaceri local operativ inclusiv după finalizarea proiectului.



ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

• A1. Formare profesională (luna 1 – luna 12):

1.1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum şi cu privire
la metodologia de selecţie a grupului ţintă şi, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în
cadrul proiectului (6 luni,18 ianuarie 2018 – 17 iunie 2018)

1.2. Selectarea şi evaluarea grupului ţintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul
programului de formare antreprenorială (6 luni, 18 ianuarie 2018 – 17 iunia 2018)

1.3. Derularea programului de formare antreprenorială la nivelul Regiunii Centru (6 luni, 18
februarie 2018 – 17 iulie 2018)

1.4 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanţate în cadrul proiectului (2 luni, 18 august 2018
– 17 octombrie 2018)

1.5. Efectuarea de stagii de practică (3 luni, 18 octombrie 2018 – 17 ianuarie 2019)

1.6. Organizarea de workshopuri tematice pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale
tehnice ale grupului ţintă (5 luni, 18 august 2018 – 17 ianuarie 2019)



• A2. Implementarea planurilor de afaceri finanţate din fonduri FSE (luna 13 – luna 30):

2.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanţă/ mentorat ulterior finalizării

procesului de selecţie a planurilor de afaceri pentru cele 6 judeţe implicate în proiect (17 luni, 18

ianuarie 2019 – 17 iunie 2020)

2.2.Asigurarea înfiinţării şi demarării funcţionării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu

ajutor de minimis în cadrul proiectului (4 luni, 17 ianuarie 2019 – 17 mai 2019)

2.3. Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului (12 luni, 18 iunie 2019

– 17 iunie 2020)

2. 4. Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării

planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului (13 luni, 18 iunie 2019 – 17 iunie 2020)

• A. 3. Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate FSE (luna 31 –

luna 36):

3.1. Monitorizarea afacerilor implementate prin proiect şi indeplinirii obiectivelor şi indicatorilor asumaţi

prin planurile de afaceri subvenţionate (6 luni, 17 iulie 2020 – 18 ianuarie 2021)

3.2. Derularea programului de consiliere şi mentorat post punerii în exerciţiu a întreprinderilor

subvenţionate prin proiect pentru asigurarea funcţionării afacerilor implementate prin proiect. (5 luni,

17 august 2020 – 18 ianuarie 2021)



• A.4. Program de asistenţă antreprenorială pentru conectarea întreprinderilor din proiect la

mediul de afaceri local în vederea acordării de suport pentru stabilirea relaţiilor de

colaborare şi comerciale ale afacerilor nou create (luna 1 – luna 36):

4.1. Angrenarea prin proiect şi încheierea de parteneriate strategice cu stakeholderi reprezentanţi ai

mediului de afaceri din fiecare judeţ unde vor fi constituite afaceri pentru asigurarea sustenabilităţii

întreprinderilor subvenţionate la nivelul Regiunii Centru (36 luni, 18 ianuarie 2018 – 17 ianuarie 2021)

4. 2. Realizarea unui studiu antreprenorial cu suportul participării stakeholderilor din proiect privind

perspectivele de dezvoltare şi riscurile afacerilor care care vor fi implementate, conform specificului

mediului de afaceri din fiecare judeţ prezent prin proiect. (7 luni, 18 iunie 2018 – 17 ianuarie 2019)



CINE POATE BENEFICIA DE SERVICIILE PROIECTULUI

Pot benefica de serviciile proiectului, persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

• Locuiește sau are reședința în Regiunea Centru și intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul
urban;

• Are între 25 și 64 ani;

• Are minim 10 clase sau școala profesională;

• Nu a urmat un curs de competențe antreprenoriale;

• Nu este acționar într-un SRL;

• Nu a beneficiat de ajutor de minimis;

• Nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și
irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale;

• Nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupție, implicare
în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității
Europene;

Mențiuni:

• Dacă ești Persoană Fizică Autorizată, ai o activitate economică derulată printr-o Întreprindere Individuală sau
Cabinet Individual și dorești să începi o afacere într-un domeniu nou de activitate, ești un beneficiar eligibil
pentru proiect.



DE LA INFORMAREA BENEFICIARULUI, LA SUSTENABILITATEA AFACERII:

De la informarea, până la finanțarea afacerii, beneficiarul parcurge mai multe etape și
beneficiază de servicii diverse în vederea sustenabilității afacerii nou create:

• Informarea, înregistrarea și orientarea către serviciile proiectului;

• Participarea la cursul de specializare “Competențe antreprenoriale” (curs autorizat, 40 ore);

• Participarea la workshop-urile tematice derulate în cadrul proiectului;

• Participarea la concursul de planuri de afaceri;

• Participarea la stagii de practică (40 ore);

• Participarea la serviciile personalizate de consiliere/mentorat/consultanță antreprenorială;

• Participarea la programele de consiliere/mentorat/asistență antreprenorială;

• Participarea la etapa de monitorizare a afacerii;

• Participarea la servicii de consiliere și mentorat post punerii în funcțiune a întreprinderilor
subvenționate;

• Înscrierea în cadrul hub-ului constituit prin proiect și participarea la activitățile generate de
acesta.



Schema de minimis nu poate avea ca obiect următoarele categorii de ajutoare:

• - Ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii (reglementate
de Regulamentul CE nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999, privind organizarea comună a piețelor în
sectorul produselor pescărești și de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L17/21.01.2000;

a) - Ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole,
astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;

b) - Ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul transformării și comercializării
produselor agricole, prevăzute în anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:

a) - Atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de
la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;

b) - Atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producători primari

c) - Ajutoarele destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate
direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor
cheltuieli curente legate de activitatea de export;

d) - Ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naționale în locul celor importate;

e) - Ajutoarele pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Alte mențiuni:

a) - Numărul planurilor de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în Caen, secțiunea G – Comerț cu
ridicata și amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea
autovehiculelor nu va putea depăși 20% din numărul total al planurilor de afaceri finanțate prin intermediul aceluiași
proiect



Valoarea ajutoarelor de minimis acordate câștigătorilor concursului de planuri de afaceri:

• 5 subvenții a câte 37.000 Euro

• 46 subvenții a câte 35.000 Euro

• 10 subvenții a câte 25.000 Euro

Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate se realizează în două tranșe
(luna 18-29) : o tranșă inițială maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis; o tranșă finală, după
ce beneficiarul a făcut dovada că a realizat, din activitatea curentă, minim 30% din valoarea tranșei
inițiale)

Întreprinderile finanțate prin ajutorul de minimis trebuie să genereze crearea a 2 noi locuri de muncă (și
să asigure sustenabilitatea acestora minim 6 luni de la finalizarea implementării proiectului).



Sediul proiectului:

Loc. Blaj, Str. Republicii, Nr. 8

Tel. 0285.712.228

e-mail: antreprenorlacentru@caritas-blaj.ro

Site: www.caritas-blaj.ro

Județul Alba - BLAJ:

- Str. Astra, nr. 6 

Contact: Maria Anușcă - 0723.331.723

- Str. Andrei Șaguna, nr. 20

Contact: Ancuța Sălcudean - 0730.588.334

Județul Sibiu - MEDIAȘ:

- Str. Turda, nr. 6, bl.16, sc. A ap. 3

Contact: Ancuța Sălcudean - 0730.588.334

Județul Mureș - TÂRNĂVENI:

- Str. Victoriei, Nr. 12

Contact: Nicoleta Palcu - 0730.588.333

Ne puteți contacta:

Județul Brașov - BRAȘOV:

- Str. Petofi Sandor, nr. 27 

e-mail: kolping@kolping.ro

Contact: Monica Munteanu - 0748.167.461

Județul Harghita - GHEORGHENI:

- Str. Márton Áron, nr. 16

Contact: Eduard Dobre - 0745.033.523 

Județul Covasna - SFÂNTUL GHEORGHE:

- Str. Kós Károly, nr. 6

Contact: Edit Tanczos - 0748.167.464



Titlu Program: Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Titlu proiect: Antreprenor la Centru - Competitivitate economică și acțiuni de creștere a ocupării în Regiunea Centru

Material întocmit de

Anușcă Maria Paraschiva,

Expert coordonator activități consiliere/mentorat și consultanță antreprenorială

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


