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Learn2Do4Entrepreneurship 
 

 

Începând cu 12.01.2018, Gea Strategy&Consulting SA a început implementarea proiectului 

“Learn2Do4Entrepreneurship” ID: POCU/82/3.7/106532. 

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: 
1. Dezvoltarea culturii si abilitatilor antreprenoriale pentru un numar de 440 de persoane de 

peste 18 ani ce doresc sa demareze o activitate pe cont propriu printr-un program de formare in 

vederea dobandirii de competente antreprenoriale; 

2. Asigurarea unui program complet de consiliere/consultanta/mentorat in vederea dezvoltarii 

unei noi afaceri - atat prin programul de consiliere/consultanta/mentorat in vederea elaborarii 

planului de afaceri aferent concursului organizat prin proiect - cat si printr-un program de 

consiliere/sprijin permanenta in vederea eficientizarii activitatii in cadrul afacerilor dezvoltate. 

3. Sprijinirea unui numar de 49 de antreprenori prin acordarea de subventii in vederea 

dezvoltarii unei afaceri, subventii in cuantum de aproximativ 36.000 euro. 

4.  Promovarea dezvoltarii culturii antreprenoriale printr-o campanie de promovare si 

informare cu privire la oportunitatile de dezvoltare a unei activitati economice pe cont propriu si 

prin promovarea exemplelor de succes. 

Proiectul isi propune sa genereze un efect pozitiv pe termen lung ca urmare a dezvoltarii 

culturii antreprenoriale - atat prin elementele de formare pentru cei 440 de membrii ai grupului 

tinta si prin stagiile de practica cat si prin cele 49 de noi afaceri dezvoltate in regiunea Nord-Vest. 

Cele 440 de persoane formate in vederea dobandirii de abilitati si aptitudini antreprenoriale vor 

avea oportunitatea si capacitatea certificata de a demara activitati economice pe cont propriu 

putand contribui la dezvoltarea economica durabila a regiunii NV. Cele 49 de noi afaceri demarate 

vor asigura noi locuri de munca contribuind la dezideratul Strategiei Nationale pentru Ocuparea 

Fortei de Munca 2014- 2020 de crestere a gradului de ocupare. 

In acelasi timp campania de promovare si informare urmareste modificarea atitudinii generale 

fata de demararea unei activitati economice pe cont propriu prin promovarea exemplelor de succes 

in domeniul antreprenoriatului - proiecte de succes ce vor fi selectate prin concursul dezvoltat in 

proiect in vederea acordarii celor 39 de subventii. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale si sustinerea dezvoltarii spiritului 

antreprenorial si inovator a 440 de persoane care doresc sa initieze o activitate independenta prin 

participarea acestora la cursuri de formare in domeniul antreprenoriatului (someri, persoane 

inactive, studenti etc.). 

In acest sens proiectul propune un program integrat de formare antreprenoriala, consiliere si 

asistenta in vederea dezvoltarii unei noi afaceri pentru 440 de persoane ce intentioneaza sa 

demareze o activitate economica pe cont propriu. Acest program integrat de 

consiliere/consultanta/mentorat si formare - are in vedere asigurarea expertizei necesare pentru 

elaborarea unui plan de afaceri sustenabil dar si furnizarea de sprijin si consultanta in activitatea 

economica propriu zisa in vederea cresterii gradului de eficienta a noilor activitati economice. 

2.  Cresterea gradului de constientizare si promovare a atitudini pozitive fata de cultura 

antreprenoriala prin derularea unei campanii de promovare la nivelul reg NV. 

Prin aceasta campanie se doreste promovarea unei atitudinii pozitive cu privire la 

antreprenoriat prin intermediul unei campanii de promovare si informare ce va avea ca si puncte 

centrale - informarea cu privire la oportunitatile antreprenoriale oferite de proiect dar si 

promovarea exemplelor de succes in domeniul antreprenoriatului. In acelasi timp proiectul 

promoveaza dezoltarea unei culturi antreprenoriale bazate pe cooperare si dezvoltare printr-un 
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program de seminarii ce au in vedere promovarea noilor afaceri dezvoltate prin infiintarea unor 

retele antreprenoriale ai aderarea la clustere/hub-uri existente. 

3. Incurajarea si sprijinirea initiativelor antreprenoriale prin oferirea de sprijin financiar si de 

consiliere in vederea dezvoltarii a 49 de afaceri pe cont propriu. 

Pentru realizarea acestui obiectiv, persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate in 

vederea acordarii ulterioare a subventiilor vor efectua stagii de practica in cadrul unei intreprinderi 

functionale din regiunea NV, care are acelasi domeniu de activitate. Stagiarii/antreprenorii vor fi 

indrumati de cate un mentor selectat sin cadrul firmei la care se va derula stagiul de practica. 

Stagiile vor avea o durata intre 40 de ore. 

 

Rezultate aşteptate 
1. Imbunatatirea competentelor antreprenoriale ale 440 de persoane fizice (de ex., someri, 

persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de 

noi locuri de munca), cu certificare ANC; 

Prin informarea si identificarea potentialilor beneficiari ai programului de formare, acest 

rezultat contribuie la imbunatatirea competentelor antreprenoriale ale 440 de persoane fizice 

(someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul 

crearii de noi locuri de munca) ce intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in zona urbana 

2. 49 de idei de afaceri selectate, subventionte in cuantum de aproximativ 36.000 euro; 

Prin selectarea planurilor de afaceri, acest rezultat contribuie la finantarea si implementarea 

unor planuri de afaceri astfel incat prin proiect sa infiintam 49 de IMM-uri (cel putin 2 intreprinderi 

sprijinite si infiintate in fiecare judet al regiunii de dezvoltare vizate) care sunt sustenabile si 

functionale. 

3. Crearea a cel putin 98 de locuri de munca (cel putin 2 pentru fiecare afacere initiata si 

dezvoltata) 

4. Promovarea conceptului de antreprenoriat de tip START UP prin diseminarea rezultatelor 

si a indicatorilor atinsi in proiect. 

5. Mentinerea celor 98 de locuri de munca create in cadrul intreprinderilor infiintate prin 

proiect pentru  perioada de sustenabilitate (minim 6 luni de zile dupa acordarea sprijinului) 

6. Functionalitatea celor 49 de intreprinderi create prin proiect pentru o perioada de minim 18 

luni 

7. 1960 ore de practica pentru viitorii antreprenori, ale caror idei de afaceri au fost selectate 

pentru a fi subventionate 

8. Acordarea a 3 premii: locul I = 9.000 lei; locul II = 4.500 lei; locul III = 2.000 lei. 

9. Suport de curs de competente antreprenoriale acreditat ANC 

10. O campanie de informare si publicitate pentru identificare potentialilor beneficiari ai 

grupului tinta (1 website,1 pagina Facebook,1000 brosuri,1500 pliante,12 roll up-uri, 5 evenimente 

si 3 workshopuri) 

11. Elaborarea unui raport cu privire la analiza ecosistemului antreprenorial regional, 

rezultatele proiectului, lectiile invatate, best practices si recomandari cu privire la imbunatatirea 

politicilor publice pentru sustinerea antreprenoriatlui etc. 

Grupul tinta al proiectului este format din 440 de persoane fizice care se încadrează în 

următoarele categorii: 

▪ persoane care au un loc de muncă și intenționează să înființeze o afacere în scopul 

creării de noi locuri de muncă – include și persoanele care desfășoară o activitate 

independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii 

întreprinderilor familiale). 

▪ persoane care aparțin unuia sau mai multor grupuri vulnerabile - șomeri, persoane 

inactive (acele persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se încadreaza nici 

în populația ocupată și nici în cea aflată în somaj – de ex. studenți, persoane casnice), 
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persoane beneficiare de ajutor social, femei, studenţi, persoane cu dizabilități, tineri romi, 

persoane vârstnice, persoane cu vârste între 50 și 64 de ani care nu sunt încadrate 

profesional și care sunt excluse din programele de asistență socială, persoane care trăiesc 

în comunități marginalizate. 

Persoanele din grupul ţintă trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa  înscris în CI în regiunea de 

implementare a proiectului, respective regiunea NORD-VEST (jud. Bihor, Satu-Mare, Cluj, Salaj, 

Bistrita-Nasaud, Maramures) 

NU POT PRIMI FINANȚARE în cadrul acestui proiect, tinerii NEETs (care nu urmează o 

formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani, care însă pot 

beneficia de măsuri de sprijin pe alte tipuri de proiecte (POCU Axa prioritară 1, respectiv Axa 

prioritară 2) 

 

 

În cadrul proiectului, vom organiza un curs de formare profesională competențe 

antreprenoriale (durata 40 ore, perioada mai-octombrie 2018); concurs planuri de 

afaceri; stagiu de practică (mai-octombrie 2018, durata 40 ore). În urma concursului de 

afaceri, 49 de planuri de afaceri vor fi selectate pentru finanțare si vor beneficia de servicii de 

mentorat/ consiliere/ consultanță. Valoarea subvenției acordate fiecărei întreprinderi nou-

înființate în baza planului de afaceri aprobat este de aproximativ 36.000 euro, reprezentând 

maxim 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

 

Persoana de contact: Silvia Ursu – coordonator activitati 

Adresa email: silvia.ursu@civitta.ro   
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