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NEWSLETTER nr. 9
privind stadiul implementarii activitatilor prevazute in cadrul proiectului “Performanta Economica
prin Antreprenoriat in Regiunea Centru”, POCU/82/3/7/105275
in perioada ianuarie-martie 2020

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 perioada 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).
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 aferenta prezentului newsletter, in cadrul activitatii mai sus mentionate au fost
continuate monitorizarile gradului de ocupare a posturilor vacante in cadrul firmelor nou infiintate .
Activitatea a fost finalizata in luna ianuarie.
A.6.4. Implementarea si monitorizarea planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului;
functionarea si desfasurarea activitatii celor 90 intreprinderi nou-infiintate; decontarea de
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, au fost desfasurate monitorizarile
afacerilor nou infiintate, asigurand suport pentru desfasurarea activitatiilor intreprinderilor nou
infiintate ( achizitii, etc), pana in momentul instalarii starii de urgenta .
(COVID-19).
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A 6.5 Activitati de incurajare si dezvoltare a spiritului antreprenorial in regiunea Centru si
transferul de bune practici intre persoanele a caror planuri de afaceri au fost selectate si alti
actori relevanti ai mediului de afaceri la nivel judetean/regional
In perioada de raportare aferenta prezentului newsletter, s-au desfasurat activitati de
incurajare si dezvoltare a spiritului antreprenorial in regiunea Centru si transferuri de bune practici
intre persoanele a caror planuri de afaceri au fost selectate si alti actori relevanti ai mediului de
afaceri la nivel judetean/regional. In lunile ianuarie si februarie au fost finalizate trei schimburi de
bune practici in judetele Harghita ,Sibiu si Mures. Tot in aceasta perioada si anume in luna martie (
26.03.2020) a fost programat si ultimul schimb de bune practici aferent judetului Brasov dar care din
cauza instaurarii starii de urgenta (COVID-19) a fost anulat. Activitate care va fi reprogramata dupa
ridicarea starii de urgenta.
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;

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 IANUARIE-MARTIE 2020;

