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FISA DE INFORMARE PRIVIND 

OBIECTIVELE, ACTIVITATILE, REZULTATELE SI BENEFICIILE PROIECTULUI 

 

 

1. Informatii generale: 

Camera de Comert si Industrie a Romaniei, In parteneriat cu OTP Consulting 

Romania SRL si Camera de Comert si Industrie Prahova implementeaza proiectul 

„SMART Start-up  - Antreprenoriat inovativ si sustenabil in Sud Muntenia”, proiectul 

urmand a se desfasura pe o perioada de 36 de luni calendaristice, respectiv 

15.01.2018 – 14.01.2021.  

Proiectul este co-finantat din Fondul Social European prin Programul 

Operationa Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 3. „Locuri de munca pentru 

toti”, Obiectivul specific 3.7. „Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu 

profil non – agricol din zona urbana”, Componenta 1 „Romania Start Up Plus”. 

Valoarea totala a contractului de finantare este de 18.121.660,84 lei din care 

finantare nerambursabila este in suma maxima de 18.012.835,98 lei.  

 

2. Obiectivele proiectului: 

2.1. Obiectivul general: 

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea spiritului 

antreprenorial si generarea unui numar crescut locuri de munca si de afaceri cu profil 

non-agricol in Regiunea Sud Muntenia, prin formare profesionala, dezvoltarea de 

competente antreprenoriale si manageriale si sprijin acordat persoanelor cu varsta 

peste 18 de ani, care doresc sa initieze o activitate independenta in aceasta regiune. 

Proiectul va genera efecte pozitive pe termen lung atat la nivelul grupului 

tinta, asupra comunitatilor economice din regiune si, prin diseminarea rezultatelor, 

poate genera un impact major la nivelul altor regiuni de dezvoltare, altor categorii de 

grup tinta. Datorita serviciilor integrate pentru sprijinirea initierii si dezvoltarii de 

activitati independente, membrii grupului tinta isi vor dezvolta cunostinte si abilitati 

necesare care ii vor ajuta in a deveni, pe termen lung, antreprenori de succes. 
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Actiunile dezvoltate prin proiect vor genera un efect pozitiv pe termen lung 

prin:  

 Cresterea capacitatilor antreprenoriale ale categoriilor de grup tinta 

incluse in proiect, prin masuri adaptate pe specificul persoanelor 

implicate(angajati, persoane inactive);  

 Cresterea spiritului antreprenorial la nivel de regiune, prin campanii cu 

larga adresabilitate;  

 Cresterea spiritului antreprenorial prin sustinerea unei competitii 

transparente si complexe intre diferite planuri de afaceri; 

 Cresterea numarului de persoane care dobandesc competente 

antreprenoriale, prin cursuri de formare antreprenoriale acreditate ANC;  

 Cresterea numarului de societati infiintate in regiune prin 

subventionarea a 72 de idei de afaceri;  

 Formarea unui nucleu de entitati juridice competente, care, prin 

activitatile de consultanta/mentorat de care beneficiaza prin proiect, 

vor dobandi un know-how usor transferabil catre alte persoane 

interesate de angajarea pe cont- propriu;  

 Cresterea ocuparii la nivel de Regiune, prin infiintarea a cel putin 144 de 

noi locuri de munca; 

 Cresterea economiei locale/regionale, prin dezvoltarea de afaceri de 

success; 

 Cresterea bugetului local/national prin plata de taxe si impozite; 

 Realizarea de modele de inovare sociala, transferabile catre alte 

sectoare / regiuni / bussines-uri; 

 Cresterea numarului de persoane implicate in actiuni ce isi propun 

dezvoltarea componentei de inovare sociala, prin actiuni specific 

desfasurate in centre prevazute special in proiect;  

 Cresterea promovarii de masuri de dezvoltare durabila, utilizare si 

calitate TIC si consolidare a cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a 

inovarii, prin includerea de activitati specifice la nivelul planurilor de 

afaceri selectate;  

 Crearea unei baze de date complexe, cu metodologii, analize si modele, 

toate realizate in urma implementarii proiectului. 
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2.2. Obiectivele specifice: 

 OS_1 – Cresterea gradului de informare si constientizare, la nivelul 

persoanelor cu varsta peste 18 ani din Regiunea Sud Muntenia, privind 

antreprenoriatul si oportunitatile existente, in vederea incurajarii antreprenoriatului 

prin: dezvoltarea si implementarea unei campanii de informare si constientizare 

online, dezvoltarea si implementarea unei campanii de informare si constientizare 

offline, sesiuni de constientizare la nivelul fiecarui judet al Regiunii, realizarea de 

diferite materiale de promovare. In urma acestor actiuni, cel putin 570 de persoane 

vor fi informate si selectate in vederea participarii in proiect, la care se adauga alti 

participanti la evenimentele realizate prin proiect. 

 OS_2 – Dezvoltarea competentelor necesare pentru demararea unei 

activitati independente pentru 570 de persoane cu varsta peste 18 de ani, care doresc 

sa initieze o activitate independenta, prin activitati de formare profesionala in 

vederea dezvoltarii si consolidarii noilor domenii de ocupare si antreprenoriat (mediu, 

cultura, societate informationala, servicii personale/individualizate etc). In urma 

actiunilor dedicate realizarii acestui obiectiv specific, 570 de persoane vor beneficia 

de un certificat de absolvire, autorizat ANC, vor dobandi competente specifice 

antreprenoriale, dovedite prin elaborarea a 570 de planuri de afaceri. 

 OS_3 – Cresterea numarului de intreprinderi nou infiintate, prin 

acordarea de stimulente ce sprijina demararea activitatilor unei afaceri, cu adresare 

catre persoanele cu varsta peste 18 de ani, care doresc sa initieze o activitate 

independenta; actiunile specifice acestui obiectiv vor aduce un numar de 72 de noi 

firme in mediul de afaceri local. 

 OS_4 - Cresterea numarului de locuri de munca nou create, prin 

infiintarea a cel putin 144 de noi locuri de munca. 

 OS_5 - Cresterea abilitatilor de a dezvolta, lansa si mentine o idee de 

afacere pentru 72 de persoane cu varsta peste 18 de ani, care doresc sa initieze o 

activitate independenta, prin oferirea unor servicii integrate cuprinzand consiliere, 

sprijin pentru initierea afacerilor, activitati de asistenta si post-asistenta in sprijinul 

initierii afacerilor si a ocuparii pe cont propriu; cel putin 72 de persoane vor fi 

consiliate si sustine in demararea unor noi afaceri; in urma actiunilor dedicate 

indeplinirii acestui obiectiv, se concretizeaza un bazin de noi specialisti, ce vor putea 

transmite catre domenii adiacente celor in care activeaza, in regiunea in care se 

realizeaza proiectul, a unor informatii si formule de dezvoltare pertinente si 

verificate. 
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 OS_6 - Cresterea gradului de inovare sociala prin masuri specifice, care 

sa imbunatateasca conlucrarea intre mediul privat si public; actiunile dedicate 

indeplinirii acestui obiective se vor concentra in realizarea a doua centre de inovare 

sociala. 

 

3. Etapele / Activitatile si subactivitatile proiectului: 

 Etapa 1 / Activitatea 1 – Formare antreprenorială - 12 luni 

 A.1.1. Informarea publicului cu privire la programul de formare 

antreprenorială 

 A.1.2. Selectarea grupului țintă  

 A.1.3. Derularea programului de formare antreprenorială 

 A.1.4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul 

proiectului 

 A.1.5. Efectuarea de stagii de practică  

 Etapa a 2-a / Activitatea 2 – Implementarea planurilor de afaceri 

finanțate din fonduri FSE - 18 luni 

 A.2.1. Furnizarea, de către administratorul schemei de 

antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ 

mentorat  

 A.2.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor 

ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul 

proiectului 

 A.2.3. Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în 

cadrul proiectului 

 A.2.4. Decontarea de către administratorul schemei de 

antreprenoriat a sumelor aferente  implementării planurilor de afaceri 

selectate în cadrul proiectului 

 A.2.5. Infiintarea si functionarea centrelor -Accelerator  de invoare 

sociala 

 Etapa a 3-a / Activitatea 3 – Program de monitorizare - 6 luni 
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 A.3.1 Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor 

finanțate 

 A.3.2 Monitorizarea activitatii centrelor -Accelerator  de inovare 

sociala si diseminarea de bune practice 

 

4. Rezultate generale ale proiectului: 

In cadrul acestui proiect vor beneficia de formare profesionala, dezvoltare de 

competente antreprenoriale si manageriale un  numar de 570 de persoane  (= din care 

228 de persoane inactive, 57 de someri si 285 angajati - inclusiv persoane care 

desfasoara o activitate independenta), vor fi infiintate si finantate 72 de IMM-uri si 

vor fi create minim 144 locuri de munca.  

 

5. Descrierea grupului tinta 

Grupul tinta vizat de proiect este format din cel putin 570 de persoane din 

regiunea Sud Muntenia care apartin urmatoarelor categorii:  

(1) persoane inactive* - cel putin 228 de persoane (inclusiv studenti si femei 

casnice/aflate in perioada de crestere a copilului), adica 40% din totalul 

grupului tinta; 

(2) someri - 57 de persoane, aproximativ 10% din totalul grupului tinta; 

(3) angajati - 285 de persoane (inclusiv persoane care desfasoara o activitate 

independenta), 50% din totalul grupului tinta. 

Nota*: Persoane inactive sunt persoanele cu varsta cuprinsa intre 18-64 ani care nu se incadreaza nici 

in populatia ocupata si nici in cea aflata in somaj (inclusiv studenti, persoane casnice, femei casnice 

aflate in perioada de crestere a copilului).  

Persoanele fizice care vor face parte din grupul tinta trebuie sa indeplineasca 

cumulativ urmatoarele conditii:  

 sa aiba peste 18 ani; 

 sa aiba finalizate studiile medii – liceul, cu sau fara diploma de absolvire 

bacalaureat (ISCED 3 – Studii liceale);  

 sa intentioneze sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban; 

 sa aiba  resedinta / domiciliul in mediul rural sau in cel urban, in regiunea 

de dezvoltare Sud Muntenia. 
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La nivelul tuturor acestor categorii vor fi minim 30% femei, printre care si  

femei care se afla in concediu de crestere a copilului sau femei casnice. 

Nota***: Din grupul tinta nu pot face parte tinerii NEETs ( persoane care nu urmeaza nici 

o forma de invatamant si nici nu au loc de munca) cu varsta intre 16-24 de ani. 

 

6. Criterii de recrutarea grupului tinta 

Procesul de recrutare va urmari in permanenta respectarea urmatoarele 

criterii:  

 Candidatul isi exprima dorinta de includere in grupul tinta prin 

completarea Chestionarului de interes (Anexa 1 – Chestionar de interes privind 

participarea in proiect) si a Declaratiei de apartenenta la grupul tinta (Anexa 3 - 

Declaratie apartenenta la grupul tinta). 

 Candidatul este de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor personale 

furnizate prin completarea  Declaratiei de consimtamant (Anexa 4 – Declaratie de 

consimtamant privind prelucrarea si utilizarea datelor cu caracter personal). 

 Candidatul nu trebuie sa mai beneficieze de nicio alta finantare 

europeana pentru activitati similare prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 

2020  si nu trebuie sa mai fi participat la aceleasi activitati in niciun alt proiect 

cofinantat din Fondul Social European - prin completarea Declaratiei privind 

evitarea dublei finantari si certificari (Anexa 5 – Declaratie privind evitarea dublei 

finantari si certificari). 

 Candidatul trebuie sa demonstreze un statut compatibil cu cerintele 

proiectului, in conformitate cu paragrafele 4.1. si 4.2. din prezenta metodologie, prin 

completarea Formularului de inregistrare individuala a participantilor la 

operatiunile finantate prin POCU 2014 – 2020 (Anexa 8  - Formular de inregistrare 

individuala a participantilor la operatiunile finantate prin POCU 2014 – 2020) 

 Candidatul prezinta un dosar complet de apartenenta la grupul tinta. 

 

7. Criterii de selectia grupului tinta 

In procesul de selectie vor sta la baza urmatoarele criterii: 

 se va tine cont de ordinea inscrierii;  

 se va tine cont de resedinta / domiciliul persoanei candidatului; 
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 se va tine cont de statutul persoanei ce urmeaza sa intre in grupul tinta 

(inactiv, somer, angajat), in vederea respectarii structurii grupului tinta 

din proiect;  

 dosarul de inscriere este complet, contine toate documentele in forma 

solicitata. 

 

8. Beneficiile proiectului 

In urma participarii la activitatile proiectului membrii grupului tinta vor avea 

urmatoarele beneficii gratuite: 

- participare la programe de informare, precum si de formare profesionala de 

tipul „Comtepente antreprenoriale” pentru un numar de 570 de persoane; 

- efectuare stagii de practica si furnizare de servicii personalizate de 

consiliere / consultanta / mentorat pentru un numar de 72 de persoane; 

- infiintare a 72 de IMM-uri si acordare de subventii / finantari 

nerabursabile in valoare de 151.589,00 lei, pe baza planurilor de afaceri 

selectate. 

 

Persoane de contact – Experti recrutare grup tinta si parteneriate: 

 

Manuela Diaconu 

0244/516.666 int  122 sau  0344/401.203; manuela.diaconu@cciph.ro  

 

Andra Apostu  

0244/516.666 int  112 0344/401 203; andra.apostu@cciph.ro  

 

Octavian Zainescu  

0244/516.666 int  122 sau 0344/401.203; octavian.zainescu@cciph.ro  
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