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Antreprenoriatul – o alternativă de carieră excelentă (ACE) 

Fundația ADEPT Transilvania (Lider) SC E.CECA SRL (Partener 1) și Asociația Asura (Partener 2) 

implementează Proiectul “Antreprenoriatul – o alternativă de carieră excelentă (ACE)” în regiunea Sud 

Muntenia. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020, Axa prioritară 3. “Locuri de muncă pentru toți”, Operațiunea “Creșterea ocupării 

prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, Schema de minimis “România 

Start-up Plus”.  Proiectul are o valoare totală de 11.757.901,42 lei și se desfășoară pe o perioadă de 36 

de luni. 

Obiective proiect   

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil 

non-agricol din zona urbană a regiunii Sud Muntenia (județele Argeș, Călărași, Dâmbovita, Giurgiu, 

Ialomița, Prahova, Teleorman) prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, 

aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în rândul a 300 de persoane fizice, facilitând 

inițierea a 40 de noi afaceri.  Se mai urmărește stimularea ocupării pe cont propriu prin finanțarea a 40 

de planuri de afaceri din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia și prin înființarea unui Hub de sprijin 

pentru inițierea și dezvoltarea organică și sustenabilă a afacerilor (poziționat strategic pentru a 

permite accesul facil tuturor potențialilor beneficiari din regiune). 

În vederea atingerii acestor obiective, implementarea proiectului se va realiza prin derularea a 3 mari 

etape, și anume: 

 

ETAPA I – Formare antreprenorială 

(3 ianuarie 2017 – 2 ianuarie 2019) (12 luni) 

Prima etapă a proiectului presupune promovarea culturii antreprenoriale dar și dezvoltarea 

cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale, prin derularea următoarele tipuri de 

activități:  

a. Informarea grupului țintă cu privire la programul de formare antreprenorială 

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de 300 de persoane fizice care se încadrează în una din 

următoarele categorii: șomeri, persoane inactive (studenți, pensionari, persoane casnice), persoane 

care are un loc de muncă și intenționează să își înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de 

muncă (inclusiv persoană fizică autorizată, titular al unei întreprinderi individuale sau membru al unei 

întreprinderi familiale) 

b. Selectarea grupului țintă la formarea antreprenorială 
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Persoanele interesate de activitățile proiectului sunt considerate parte a grupului țintă după 

parcurgerea și finalizarea următorilor pași: 

PAS 1. Îndeplinesc condițiilor de eligibilitate: 

- Au domiciliul/ reședința în mediul urban sau rural din regiunea Sud Muntenia; 

- Au vârsta cuprinsă între 18-64 de ani; 

- Se încadrează în una din categoriile de grup țintă vizate de proiect; 

- Intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban; 

- Nu au participat în ultimii 5 ani la cursuri privind dezvoltarea competențelor antreprenoriale 

finanțate din fonduri nerambursabile și nici nu sunt înscriși în prezent  în alt program similar; 

PAS 2. Depun dosarul de candidatură la grupul țintă, care cuprinde cel puțin următoarele: Cerere de 

înscriere la activitățile proiectului; Documente suport: CI/BI/pașaport, certificat de naștere, certificat 

căsătorie (după caz), ultima diplomă de studii absolvite, cupon pensie (după caz), adeverință de șomaj 

(după caz), adeverință de salariat (după caz), adeverință student (după caz) declarație pe propria 

răspundere pentru persoanele casnice; Formular de înregistrate în grupul țintă; Declarație de 

consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal; Declarație privind apartenența la grupul 

țintă; Declarație privind evitarea dublei finanțări; Angajament privind participarea la activitățile 

proiectului. 

PAS 3. Selecția propriu-zisă la grupul țintă se va face în baza următoarelor criterii: 

- Dosarul de candidatură depus este complet; 

- Să fie selectate cel puțin 20 de persoane din fiecare județ al regiunii de implementare a 

proiectului; 

- 70 de persoane să facă parte din categoria ”șomeri”; 

- 160 de persoane să facă parte din categoria ”persoane inactive”; 

- 70 de persoane să facă parte din categorie ”persoane angajate care intenționează să înființeze 

o afacere non-agricolă în mediul urban, în scopul creării de noi locuri de  muncă” 

- minimum 50% dintre persoanele selectate să fie femei. 

 

c. Derularea programului de formare antreprenorială  

Cursul de formare în dezvoltarea competențelor antreprenoriale are o durata de 40 de ore și vor 

participa toate persoanele selectate în grupul țintă. Prin organizarea acestui curs se urmărește 

formarea culturii antreprenoriale a participanților prin dezvoltarea abilităților de transformare a 

idelor de afacere în acțiuni concrete, furnizarea tuturor informațiilor referitoare la mediul de afaceri 

și oportunitățile existente, elaborarea unui plan de afaceri și implementarea acestuia, derularea și 

dezvoltarea unei afaceri de succes. 

d. Lansarea concursului de idei de planuri de afaceri și selectarea planurilor de afaceri 
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Concursul de planuri de afaceri va fi lansat după finalizarea cursurilor de formare. La concurs pot 

participa toți absolvenții cursului de formare antreprenorială din cadrul proiectului, precum și 

persoane din publicul larg care sunt interesate să dezvolte /înființeze o afacere cu profil non-agricol în 

mediul urban din regiunea Sud Muntenia, dar care fac parte din una din categoriile de grup țintă 

eligibile ale proiectului.  

Selectarea planurilor de afaceri se va face în baza unei metodologii care va prezenta modalitatea de 

desfășurare a concursului, criteriile de eligibilitate, criteriile de selecție, dar și alte informații 

relevante.  Aceasta va fi prezentată cursanților la cursurile de formare și afișată pe site pentru publicul 

larg, astfel încât să fie asigurată transparența și asigurarea egalității de șanse tuturor persoanelor 

interesate.  

În procesul de selecție vor avea prioritate planurile de afaceri care propun măsuri de promovare a 

egalității de șanse, de combatere a discriminării, a egalității între femei și bărbați, activități dedicate 

protecției mediului, eficienței energetice, atenuării schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, 

biodiversității, rezistenței la dezastre, prevenirii și gestionării riscurilor și totodată, servicii și modele 

prin care por fi mai bine abordate provocările sociale cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale. 

Totodată, în procesul de selectare a planurilor de afacere se va ține cont de următoarele condiții: 

- Minimum 2 planuri de afaceri din fiecare județ al regiunii 

- Minimum 4 planuri de afaceri selectate să propună promovarea dezvoltării durabile prin 

dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor 

dezvoltării durabile  

- Minimum 4 planuri de afaceri selectate să propună activități care promovează concret 

sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din 

punctul de vedere al utilizării resurselor 

- Minimum 4 planuri de afaceri selectate să propună măsuri care promovează concret inovarea 

socială 

- Minimum 10 planuri de afaceri selectate să propună măsuri ce vor promova concret utilizarea 

și calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/furnizare de 

bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări 

- Minimum 4 planuri de afaceri selectate să propună măsuri ce vor promova concret consolidarea 

cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării, prin derularea de activități specifice 

- Planurile de afaceri care prevăd activități ce se încadrează în CAEN –secțiunea G-Comerț cu 

ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor cu excepția grupei 452- 

întreținerea și repararea autovehiculelor nu va depăși 20% din numărul total al planurilor de 

afaceri selectate spre finanțare în cadrul proiectului. 

e. Efectuarea stagiilor de practică 
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- Cele 40 de persoane ale cărora planuri de afaceri au fost selectate spre finanțare, vor 

participa la un stagiu de practică de 40 de ore, în cadrul unei companii cu domeniu de 

activitate similar cu cel al stagiarului.   

Etapa II – Implementarea planurilor de afaceri finanțate în cadrul proiectului 

(3 ianuarie 2019 – 2 iulie 2020) – 18 luni 

În cea de-a doua etapă a proiectului sunt preconizate activități care să completeze cunoștințele și 

aptitudinile dobândite de grupul țintă prin participarea la cursul de formare și la stagiile de practică 

din etapa anterioară dar și activități de coordonare, monitorizare a afacerilor înființate. Astfel, 

persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea finanțării vor beneficia de servicii 

de consultanță/mentorat pe tot parcursul acestei etape, în vederea înființării, demarării și 

implementării planurilor de afaceri.  

 

Este foarte important de avut în vedere faptul că pentru a beneficia de facilitățile oferite în 

intermediul proiectului, întreprinderile nou înființate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 

condiții: 

- Sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România 

- Reprezentantul legal nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-

profesionale; 

- Reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească 

definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte 

activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene; 

- Sunt direct responsabile de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca 

intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat; 

- nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a 

Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a facut obiectul unei 

astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv 

dobânda de recuperare aferentă; 

- respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”România Start-Up 

Plus”, respectiv: 

- angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis; 

- asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de 

minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare; 

- asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure 

continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă; 

- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului. 
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Este obligatoriu ca noile firme să funcționeze cel puțin 12 luni pe perioada de implementare a celei de-

a doua etape, astfel că înființarea firmelor va fi necesară a se face în primele 6 luni ale etapei. Tot în 

cadrul acestei etape, cele 40 de întreprinderi noi înființate în cadrul proiectului vor primi sprijinul 

financiar sub formă de ajutor de minimis în valoare de aprox.178.000 lei. Sprijinul financiar se acordă 

în două tranșe: 

- O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta 

probat în cadrul planului de afaceri  

- O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după 

ce beneficiarul ajutorului de minimis (noul antreprenor) face  dovada că a realizat din 

activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentând 

minimum 30% din valoarea tranșei inițiale.  În cazul în care acest termen nu este respectat, 

tranșa finală nu se mai acordă. 

 

În toată această perioadă, adică 18 luni, noii antreprenori vor fi sprijiniți coordonați, monitorizați de o 

echipă de experți special desemnată astfel încât să fie preîntâmpinate orice 

probleme/disfuncționalități/etc în procesul de implementare a planurilor de afaceri. 

 

Etapa III – Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de 

sustenabilitate 

(3 iulie 2020- 2 ianuarie 2021) – 6 luni 

 

Această ultimă etapă presupune verificarea și monitorizarea afacerilor înființate în perioada de 

sustenabilitate, din punct de vedere al atingerii obiectivele asumate prin planul de afaceri aprobat.  

 


