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NEWSLETTER nr. 6
privind stadiul implementarii activitatilor prevazute in cadrul proiectului “Performanta Economica
prin Antreprenoriat in Regiunea Centru”, POCU/82/3/7/105275
in perioada aprilie-iunie 2019

Prezentul newsletter este realizat in cadrul activitatii A10. Activitati de informare si
publicitate a obiectivelor, activitatilor si rezultatelor proiectului, cuprinzand informatii referitoare
la stadiul implementarii activitatilor prevazute in cadrul proiectului, la actiunile parteneriatelor
dezvoltate la nivelul regiunii Centru, precum si la rezultatele obtinute in trimestrul doi al perioadei de
implementare a proiectului (etapa II de implementare).

Activitatea A6. Activitati-suport pentru implementarea planurilor de afaceri non-agricole
selectate spre finantare in zona urbana a regiunii Centru (etapa II de implementare).
Activitatea A.6.1. Furnizarea unor servicii inovatoare si personalizate de
consiliere/consultanta/mentorat antreprenorial pentru cele 90 persoane selectate (viitorii
antreprenori)
In ceea ce priveste activitatea mai sus-mentionata, in perioada aprilie-iunie 2019, s-a continuat
implementarea metodologiei si a planului personalizat si inovator de consiliere/consultanta/mentorat
antreprenorial pentru viitorii antreprenori din regiunea Centru;
In acest sens, celor 90 de persoane selectate pentru infiintarea afacerilor (viitorii antreprenori),
le-a fost aplicat setul de instrumente suport de consiliere/consultanta/mentorat antreprenorial,
beneficiind astfel, de servicii inovatoare/personalizate de consiliere/consultanta antreprenoriala.
De asemenea, in aceasta perioada de referinta, au fost intocmite un numar de 5 sinteze aferente
ultimelor 5 ateliere de lucru organizate in ultima luna aferenta newsletter-ului precedent.
A.6.2. Asigurarea infiintarii si demararii functionarii a 90 intreprinderi (potrivit art. 2, alin. 1
si 2 din Legea nr. 346/2004) beneficiare ale ajutorului de minimis necesar implementarii
planurilor de afaceri selectate spre finantare, intr-un cadru de ocupare flexibil, sustenabil si
incluziv.
In ceea ce priveste activitatea mai sus mentionata, in perioada aprilie-iunie 2019, in cadrul
sedintelor operative lunare, precum si a intalnirilor de lucru organizate, au avut loc discutii privind
modul de implementare al acestei activitati.
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Deasemenea, in ceea ce priveste implementarea propriu-zisa a activitatii, au avut loc
intalniri/discutii cu persoanele selectate, in cadrul carora, acestora le-au fost facilitate, coordonate si
monitorizate demersurile privind infiintarea celor 90 IMM: stabilirea obiectelor de activitate,
alegerea formei juridice, rezervarea denumirii IMM, stabilirea sediului social, completarea
declaratiilor pe propria raspundere necesare, elaborarea specimenelor de semnatura, intocmirea
actului constitutive, deschiderea contului bancar si depunerea capitalului social, pregatirea dosarului
continand toate documentele necesare inregistrarii intreprinderii, depunerea actelor si inregistrarea la
Registrul Comertului, solicitarea avizelor si autorizatiilor de functionare in functie de obiectul de
activitate ales.
Activitatea va avea drept rezultat 90 intreprinderi/IMM non-agricole infiintate in mediul urban
(sediu social/punct de lucru) din regiunea Centru si beneficiare ale ajutorului de minimis necesar
implementarii planurilor de afaceri selectate spre finantare, din care min 2 IMM/Brasov, min 2
IMM/Covasna, min 2 IMM/Harghita, min 2 IMM/Mures, min 2 IMM/Alba, min 2 IMM/Sibiu.

A.6.3. Organizarea a 6 targuri judetene de cariera la nivelul regiunii Centru, in vederea
asigurarii accesului resurselor umane la forta locurilor de munca in cadrul celor 90
intreprinderi beneficiare ale ajutorului de minimis, bazat pe principiul non-discriminarii,
egalitatii de sanse/gen si incluziunii active pe piata muncii.
In perioada aprilie-iunie 2019, aferenta prezentului newsletter, a fost stabilit 1 calendar de organizare
si 6 locatii de organizare a targurilor judetene de cariera;
Au fost elaborate si publicate 6 anunturi de organizare a targurilor judetene de cariera;
Au fost organizate un numar de 6 targuri judetene de cariera la nivelul regiunii Centru, dupa cum
urmeaza:







07.05.2019 – targ de cariera in localitatea Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita;
08.05.2019 – targ de cariera in localitatea Targu Mures, judetul Mures;
09.05.2019 – targ de cariera in localitatea Sfantu Gheorghe, judetul Covasna;
10.05.2019 – targ de cariera in localitatea Alba Iulia, judetul Alba;
15.05.2019 – targ de cariera in localitatea Brasov, judetul Brasov;
16.05.2019 – targ de cariera in localitatea Sibiu, judetul Sibiu.

Totodata, in cadrul activitatii au fost elaborate 6 seturi de materiale privind obiectul de
activitate, strategia si planul de dezvoltare antreprenoriala a celor 90 noi IMM infiintate/viitori
antreprenori in regiunea Centru, cate 1 set de materiale (pliant si brosura)/judet, elaborate in format
electronic si distribuite participantilor in cadrul targurilor de cariera organizate.

A.6.4. Implementarea si monitorizarea planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului;
functionarea si desfasurarea activitatii celor 90 intreprinderi nou-infiintate; decontarea de
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catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii a 90 planuri
de afaceri selectate pentru dezvoltarea de afaceri non-agricole in zona urbana a regiunii
Centru.
In perioada de raportare aferenta prezentului newsletter, a fost elaborata forma finala a
contractului de subventie ce urmeaza a fi semnat la nivelul regiunii Centru si colectata totodata de la
antreprenori documentatia ce atesta infiintarea IMM-urilor, in baza careia urmeaza a fi realizate un
numar de 90 deconturi de catre administratorul schemei de antreprenoriat.
Activitatea se afla in curs de implementare.
Activitatea A8. Activitati specifice managementului de proiect (organizare, gestiune,
monitorizare, achizitii, control si evaluare).
A.8.1. Coordonarea proiectului.
3 reuniuni de coordonare lunare ale comitetului regional de monitorizare organizate;
A.8.2. Monitorizarea si evaluarea tehnica si financiara a proiectului; derularea si
monitorizarea activitatilor de achizitie a serviciilor si produselor.
1 reuniune intermediara trimestriala de monitorizare si evaluare cu decidentii strategici ai
parteneriatului;
3 sedinte operative lunare;
vizite de control/raportare lunare realizate;
rapoarte aferente vizitelor de control lunare elaborate si prezentate echipei in sedintele lunare
operative.
activitate tehnica gestionata, monitorizata si verificata lunar;
procedura de achizitii targuri de cariera derulata conform legislatiei in vigoare.

Activitatea A.10. 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 2019;
1 pagina social-media destinata proiectului realizata si actualizata.

