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PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor
Microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlu proiect: Performanță Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru POCU/82/3/7/105275

NEWSLETTER nr.2
privind stadiul implementarii activitatilor prevazute si al actiunilor parteneriatelor dezvoltate la
nivelul regiunii Centru in perioada aprilie – iunie 2018

Newsletter-ul
obiectivelor,
implementarii
Centru pentru

este realizat in cadrul activitatii A10. Activitati de informare si publicitate a
activitatilor si rezultatelor proiectului si cuprinde informatii privind stadiul
activitatilor prevazute si al actiunilor parteneriatelor dezvoltate la nivelul regiunii
al doilea trimestru al perioadei de implementare a proiectului

A1.2. Crearea si dezvoltarea unor parteneriate judetene intre reprezentantii relevanti ai mediului
de afaceri, ai autoritatilor/institutiilor publice din regiunea Centru si ai organizatiilor aplicante,
in vederea identificarii unor solutii viabile si inovative de crestere a gradului de
insertie, responsabilitate socioprofesionala, educatie si ocupare prin antreprenoriat
Au fost incheiate parteneriate judetene cu urmatoarele organizatii:
1. Judetul Alba: Asociatia Regionala de Dezvoltare Profesionala si Personala
2. Judetul Harghita: Asociatia Consiliul Local al IMM-urilor Harghita
3. Judetul Mures: Casa de Comert Balcanica- Gremiul Levantin,
Fundatia Culturala Hiperyon,
Asociatia Pentru Promovarea Antreprenoriatului Responsabil
4. Judetul Covasna: ASIMCOV- asociatia IMM Covasna
Asociatia Noi Romanii
Clusterul Regional Transylvania Textil&Fashion
5. Judetul Brasov: Asociația Happy Moms
Asociația Femeilor de Afaceri și a Femeilor Conducătoare de Întreprinderi
UGIR 1903 – Filiala Brașov
Cluster ETREC
Asociația Fotografilor și videografilor din Brașov
Fundația Transilvania Expres
6. Judetul Sibiu: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ”Terezianum”

A1.3. Elaborarea, editarea, tiparirea si distribuirea de materiale (respectiv mape, pliante,
brosuri) de informare a publicului privind avantajele, posibilitatile de acces si beneficiile
participarii la programul de imbunatatire a competentelor din domeniul antreprenorial
 1800 mape, 1800 pliante si 1800 brosuri tiparite
 Distributia numerica a materialelor este urmatoarea (la nivel de judete):
Alba: 139 seturi; Harghita: 210 seturi; Mures: 93 seturi; Covasna: 99 seturi; Brasov 100 seturi;
Sibiu 35 seturi.


3 rapoarte pentru distribuirea materialelor

A1.4 Planificarea, organizarea si desfasurarea a 6 campanii de informare la nivelul regiunii Centru
(judetele Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Alba, Sibiu), privind avantajele, posibiltatile de acces
si beneficiile participarii la programul de imbunatatire a competentelor din domeniul
antreprenorial furnizat in cadrul proiectului


6 campanii de informare la nivelul regiunii Centru (judetele Brasov, Covasna, Harghita,
Mures, Alba, Sibiu), privind avantajele, posibiltatile de acces si beneficiile participarii la
programul de imbunatatire a competentelor din domeniul antreprenorial furnizat in cadrul
proiectului in curs de derulare.

In perioada aprilie – iunie 2018 au fost informate:
Alba: 139 persoane; Harghita: 210 persoane; Mures: 93 persoane; Covasna: 99 persoane; Brasov
100 seturi; Sibiu 35 seturi.
Activitate: A2. Selectarea şi monitorizarea grupului ţintã beneficiar al programului de formare
antreprenorialã la nivelul regiunii Centru (etapa I de implementare)
A2.1 Identificarea grupului tinta beneficiar al programului de formare antreprenoriala si a
nevoilor specifice si actuale ale acestora, de ordin educational, profesional, ocupational si
antreprenorial, la nivelul regiunii Centru (judetele Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Alba, Sibiu)
In perioada aprilie – iunie 2018 au fost identificate urmatorul numar de persoane:
Alba - 119 persoane
Harghita - 20 persoane; Brasov – 178 persoane (90 persoane M2 si 88
persoane M1); Covasna – 23 persoane, Mures – 30 persoane, Sibiu – 25 persoane
A2.2 Selectarea propriu-zisa si monitorizarea grupului tinta beneficiar (750 persoane) al
programului de formare antreprenoriala din regiunea Centru, in vederea cresterii mobilitatii si a
gradului de ocupare a persoanelor somere, inactive, inclusiv a dezvoltarii unor activitati
independente non-agricole in scopul crearii de noi locuri de munca
 Numar de persoane selectate in GT, la nivel de parteneri si judete dupa cum urmeaza:
Alba - 45 persoane
Harghita – 16 persoane
Brasov – 163 persoane (90 persoane M2 si 73 persoane M1)
Covasna – 23 persoane
Mures - 30 persoane
Sibiu - 25 persoane

Activitate: A3. Organizarea şi derularea unui program de formare antreprenorialã a 750
persoane fizice care intenţioneazã sã infiinţeze o afacere non-agricola, din regiunea Centru,
finalizat cu certificat de absolvire cu recunoaştere naţionalã, in vederea dezvoltãrii
performanţei şi consolidãrii unor activitãţi independente in scopul creãrii de noi locuri de
muncã (etapa I de implementare)
A3.2 Pregatirea si derularea programului de formare antreprenoriala, in vederea imbunatatirii
competentelor si dezvoltarii performantelor a 750 persoane fizice din regiunea Centru care
intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in zona urbana; certificarea competentelor
profesionale dobandite de cursanti



1 suport de curs elaborate
grupe de cursanti organizate si ce au inceput cursul de Competente antreprenoriale dupa
cum urmeaza:
S: 3 grupe la Brasov, 4 grupe la Alba
M1: 1 grupa la Brasov, 1 grupa la Alba, 1 grupa la Sibiu si 2 grupe la Brasov
M2: 1 grupa la Mures, 4 grupe la Brasov; 1 grupa la Alba, 1 grupa Harghita
A.4.1. Elaborarea si aprobarea metodologiei de organizare a procesului de selectie a celor mai
bune idei de afaceri (planuri de afaceri) propuse de catre reprezentantii grupului tinta; stabilirea
criteriilor pentru selectia planurilor de afaceri, asigurand transparenta, non-discriminarea,
egalitatea de sanse si de gen
 A fost realizata o metodologie si un set de anexe (formulare si modele) de organizare a
procesului de selectie a celor mai bune idei de afaceri/ planuri de afaceri ce se pot gasi pe
site-ul proiectului.
A.4.2. Selectia propriu-zisa si aprobarea a 90 planuri de afaceri viabile de catre un juriu (comisie
de selectie) format din reprezentanti relevanti din aria de implementare a proiectului, in vederea
infiintarii si dezvoltarii unor activitati independente non-agricole, precum si crearii de noi locuri
de munca durabile si de calitate in zona urbana a regiunii Centru
 Elaboararea si publicarea pe site-ul proiectului a unui anunt de organizare a concursului de
selectie a planurilor de afaceri;
 Demararea concursului de selectie a celor mai relevante planuri de afaceri organizat la
nivelul regiunii Centru, in cadrul unui proces transparent si nediscriminatoriu;
A.5.1. Elaborarea si aprobarea metodologiei de organizare a stagiilor de practica in intreprinderi
relevante functionale pentru 90 persoane ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea
acordarii ulterioare a ajutorului de minimis pentru zona urbana a regiunii Centru
 Realizarea unei metodologii de organizare a stagiilor de practica in intreprinderi relevante
functionale pentru 90 persoane ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea
acordarii ulterioare a ajutorului de minimis pentru zona urbana a regiunii Centru
A.5.2. Organizarea, efectuarea si monitorizarea stagiilor de practica in intreprinderi
functionale cu activitate economica relevanta din aceeasi grupa CAEN pentru 90 persoane ale
caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea acordarii ulterioare a ajutorului de
minimis
 Initierea actiunilor de identificare a intreprinderilor in care se vor derula cele 90 stagii de
practica

Activitate: A8. Activitati specifice managementului de proiect
 1 plan de actiuni pentru atingerea obiectivelor orizontale elaborate, aprobat si
implementat;
 1 plan de asigurare a sustenabilitatii activitatilor elaborate, aprobat si implementat;
 1 strategie de management al riscului elaborate, aprobata si implementata.
 3 sedinte operative lunare;
 3 vizite de control/raportare lunare realizate;
 3 rapoarte vizita de control lunare elaborate, avizate si prezentate echipei in sedintele
lunare operative
Activitate: A10. Activitati de informare si publicitate a obiectivelor, activitatilor si
rezultatelor proiectului
 1 pagina web a proiectului realizata si actualizata
 1 newsletter realizat pentru perioada aprilie-iunie 2018

