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1. Obiectivul general al proiectului

• Obiectiv General: este cresterea ocuparii prin sustinerea infiintarii a 45 de intreprinderi inovatoare si sustenabile cu profil non – agricol,
precum si a 90 de noi locuri de munca in zonele urbane din regiunea Nord-Est printr-un program de masuri integrate de dezvoltare a
competentelor antreprenoriale - 450 de persoane, mentorat, asistenta pentru dezvoltarea unui plan de afaceri, promovare si sprijin financiar.

• formare în antreprenoriat pentru 450 de persoane, promovare a spiritului antreprenorial, infiintarea a 90 de noi locuri de munca si a
45 de afaceri sustenabile in domenii prioritare, competitive in regiunea Nord-Est, respectiv infiintarea a minim 2 afaceri si crearea a
minim 4 noi locuri de munca in fiecare din judetele: Botosani, Suceava, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui.

• 450 de persoane interesate sa inceapa o afacere pe cont propriu selectate in cadrul proiectului

• 225 persoane șomere și inactive interesate să înceapă o afacere

• 225 angajaţi

• 450 de certificate ANC emise absolvenþilor

• Dezvoltarea unui CENTRU DE AFACERI INGENIUS HUB



Pentru crearea celor 90 de locuri de munca preconizate, antreprenorii castigatori in urma selectie de planuri
de afaceri vor beneficia de un grant de 178.000 lei in baza unui contract de subventie si incubare de 36 de
luni.

Cele 45 de afaceri si cele 90 de locuri de munca create vor continua sa isi desfasoare activitatea cel putin 12
luni dupa finalizarea proiectului, pe durata nedeterminata, atata timp cat serviciile/produsele rezolva o
nevoie a comunitatii din regiune sau la nivel national.

Obiectivul general defineste cadrul de masuri reunite intr-un program de preincubare si ulterior de incubare
adresat potentialilor antreprenori.

Programul propus este dezvoltat pe 4 etape de masuri integrate ce constau in consiliere, mentorat si sprijin
financiar acordate viitorilor antreprenori, sustenabilitatea demersurilor fiind asigurata transfersal printr-o
campanie de comunicare si stakeholder engagement, campanie ce reprezinta un demers de inovare sociala in
regiunea Nord-Est, si prin care ne propunem sa dezvoltam premisele unui mediu de afaceri sustenabil, care
sa sustina dezvoltarea firmelor nou create si multiplicarea rezultatelor proiectului pe termen mediu si lung.



Astfel etapele propuse se refera la:
• Etapa de preincubare – 12 luni – prespune identificarea, formarea, si selectia viitorilor

antreprenori, precum si etapa de shadowing ( practica antreprenoriala).

• Etapa de bootcamp – 6 luni – presupune toata asistenta acordata viitorului antreprenor

inainte de infiintarea intreprinderii

• Etapa de incubare a afacerilor – 12 luni – prespune acordarea subventiilor si monitorizarea

prin intermediul platformei a afacerilor infiintate

• Etapa de monitorizare – 6 luni – reprezinta ultimile 6 luni de proiect, in care echipa de

proiect verifica atingerea indicatorilor asumati de catre beneficiarii de subventii si aproba

masurile de redresare, daca este cazul



2. GRUP ȚINTĂ
CRITERII DE ELIGIBILITATE

• A completat formularul de inscriere disponibil prin intermediul platformei electronice
cu toate datele solicitate

• Are domiciliul sau resedinta in Regiunea Nord-Est

• Este student/masterand, somer sau angajat/persoana ocupata

• Nu este actionar majoritar intr-o companie existenta



• Nu face parte din categoria NEETS, respectiv, daca are varsta cuprinsa intre 18 si 25 ani

este incadrat intr-o forma de invatamant sau este ocupat.

• Are o idee de afacere si doreste sa demareze afacerea intr-un interval de 6-12 luni

• Are studii sau experienta relevanta in domeniul pentru care este interesat sa dezvolte un

plan de afaceri;

• Demonstraza ca este motivat si are disponibilitate sa participe la programul de formare si

incubare prin completarea testului de evaluare a motivatiei;



3. Indicatori prestabiliţi

• Locuri de munca create si existente urmare a sprijinului primit de someri&inactivi

/ persoane angajate la 6 luni dupa terminarea sprijinului - 90

• IMM-uri create şi funcţionale la 6 luni după terminarea sprijinului - 45

• Persoane care beneficiază de sprijin - 450

• Persoane care beneficiaza de sprijin, din care: - Angajați, inclusiv persoane care
desfasoara o activitate independenta - 225

• Persoane care beneficiază de sprijin, din care şomeri şi inactivi - 225



4. Activităţi previzionate
• A.0. Managementul proiectului (L1-L36)

• A 1. Realizarea unei campanii de promovare a antreprenoriatului si informare a publicului

cu privire la oportunitatile si beneficiile ocuparii pe cont propriu existente (L1-L12)

• A 2. Recrutarea, selectia si evaluarea grupului tinta(L1-L7)

• A 3. Derularea programului de preincubare – formare antreprenoriala si stagiu de practica

in antreprenoriat (L1-L12)

• A 4. Derularea concursului de idei de afaceri si selectarea celor 45 de afaceri (L7-L10)



Activitati previzionate
• A.5 Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri fse (L13-

L30)

• A.6 Dezvoltarea de mecanisme de sustinere si promovare a mediului de
afaceri in regiunea nord-est (L13 –L30)

• A.7 Derularea programului de monitorizare a functionarii si dezvoltarii
afacerilor finantate (L31 – L36)



A.0. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
• A 0.1. Coordonarea generala a proiectului

• A 0.2 Informare si publicitate

Ianuarie 2018 - Decembrie 2020

S-IOANIDA TURISM SRL

P1-LOOP OPERATIONS SRL

P2-ASOCIAÞIA "PATRONATUL JUDETEAN AL FEMEILOR DE AFACERI DIN

ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCIISUCEAVA"

P3-ASOCIATIA GENERALA  A PROFESIONISTILOR IN VANZARI



A 1. Realizarea unei campanii de promovare a antreprenoriatului si
informare a publicului cu privire la oportunitatile si beneficiile ocuparii pe
cont propriu existente

• S.A 1.1 Realizarea campaniei de promovare a antreprenoriatului si informare a publicului cu privire la
oportunitatile si beneficiile ocuparii pe cont propriu existente

• S.A 1.2 Organizare evenimente de promovare a antreprenoriatului

Ianuarie 2018 - Decembrie 2018

S-IOANIDA TURISM SRL

P1-LOOP OPERATIONS SRL

P2-ASOCIAÞIA "PATRONATUL JUDETEAN AL FEMEILOR DE AFACERI DIN

ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCIISUCEAVA"

P3-ASOCIATIA GENERALA  A PROFESIONISTILOR IN VANZARI



A 2. Recrutarea, selectia si evaluarea grupului tinta

• S.A 2.1 Recrutarea, selectia si evaluarea grupului tinta

Ianuarie 2018 - Iulie 2018

S-IOANIDA TURISM SRL

P1-LOOP OPERATIONS SRL

P2-ASOCIAÞIA "PATRONATUL JUDETEAN AL FEMEILOR DE AFACERI DIN

ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCIISUCEAVA"

P3-ASOCIATIA GENERALA  A PROFESIONISTILOR IN VANZARI



A 3. Derularea programului de preincubare - formare   antreprenoriala si stagiu de
practica in antreprenoriat

• S.A 3.1 Derularea programului de formare antreprenoriala
Ianuarie 2018 - August 2018

S-IOANIDA TURISM SRL

P1-LOOP OPERATIONS SRL

• S.A 3.2 Derularea programului de shadowing - stagiu de practica in antreprenoriat
Februarie 2018 - Decembrie 2018

S-IOANIDA TURISM SRL

P1-LOOP OPERATIONS SRL

P2-ASOCIAÞIA "PATRONATUL JUDETEAN AL FEMEILOR DE AFACERI DIN

ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCIISUCEAVA"

P3-ASOCIATIA GENERALA  A PROFESIONISTILOR IN VANZARI



A 4. Derularea concursului de idei de afaceri si
selectarea celor 45 de afaceri

• A 4.1 Derularea concursului de idei de afaceri si selectarea celor 45 de afaceri

August 2018 - Octombrie 2018

S-IOANIDA TURISM SRL

P1-LOOP OPERATIONS SRL

P2-ASOCIAÞIA "PATRONATUL JUDETEAN AL FEMEILOR DE AFACERI DIN

ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCIISUCEAVA"

P3-ASOCIATIA GENERALA  A PROFESIONISTILOR IN VANZARI



A 5. Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE
• A 5.1 Derularea programului personalizat de consiliere si mentorat in vederea infiintarii noilor

afaceri

Ianuarie 2019 - Iunie 2019

S-IOANIDA TURISM SRL

P1-LOOP OPERATIONS SRL

• A 5.2 Infiintarea si demararea noilor afaceri si semnarea contractelor de subventie

Iulie 2019 - Iulie 2019

S-IOANIDA TURISM SRL

P1-LOOP OPERATIONS SRL

P2-ASOCIAÞIA "PATRONATUL JUDETEAN AL FEMEILOR DE AFACERI DIN

ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCIISUCEAVA"

P3-ASOCIATIA GENERALA  A PROFESIONISTILOR IN VANZARI



• A 5.3 Sprijinirea implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului

Iulie 2019 - Iunie 2020

S-IOANIDA TURISM SRL

P1-LOOP OPERATIONS SRL

P2-ASOCIAÞIA "PATRONATUL JUDETEAN AL FEMEILOR DE AFACERI DIN

ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCIISUCEAVA"

P3-ASOCIATIA GENERALA  A PROFESIONISTILOR IN VANZARI



A 6. Dezvoltarea de mecanisme de sustinere si promovare a
mediului de afaceri in regiunea Nord-Est

• S.A 6.1 Dezvoltarea de mecanisme de sustinere si promovare a mediului de afaceri

in regiunea Nord-Est

Ianuarie 2019 - Iunie 2020

S-IOANIDA TURISM SRL

P1-LOOP OPERATIONS SRL

P2-ASOCIAÞIA "PATRONATUL JUDETEAN AL FEMEILOR DE AFACERI DIN

ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCIISUCEAVA"

P3-ASOCIATIA GENERALA  A PROFESIONISTILOR IN VANZARI



• S.A 6.2 Infiintarea si dezvoltarea centrului de sprijin pentru afaceri

Ianuarie 2019 - Iunie 2020

S-IOANIDA TURISM SRL

P1-LOOP OPERATIONS SRL

P2-ASOCIAÞIA "PATRONATUL JUDETEAN AL FEMEILOR DE AFACERI DIN

ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCIISUCEAVA"

P3-ASOCIATIA GENERALA  A PROFESIONISTILOR IN VANZARI



A 7. Derularea programului de monitorizare a functionarii si dezvoltarii
afacerilor finantate

• S.A 7.1 Derularea programului de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor
finantate

Iulie 2020 - Decembrie 2020

S-IOANIDA TURISM SRL

P1-LOOP OPERATIONS SRL

P2-ASOCIAÞIA "PATRONATUL JUDETEAN AL FEMEILOR DE AFACERI DIN

ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCIISUCEAVA"

P3-ASOCIATIA GENERALA  A PROFESIONISTILOR IN VANZARI



Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

LUCA DORIN VIOREL– Manager proiect

Tel: 0770102678

Tîrgu Mureş, str. Stelelor, nr 6/6
tel. 0747133135; 0747133136

fax: 0365882004

e-mail: antreprenoriat@consultantams.ro

facebook: PROIECT START-UP PLUS  Entrepreneurship for doers! – Dezvoltare sustenabila în regiunea NE



Vă mulţumim
pentru prezenţă!


