
 

 

Antreprenoriatul,  

de la teorie  

la practică  

În România mereu 

paradoxală, nici în domeniul 
antreprenoriatului nu ne 
situăm mai bine în raport cu 
restul Europei. Adică suntem 
primii în teorie și ultimii în 
practică; 29% dintre români, 
spun statisticile, doresc să-și 
deschidă propria 
afacere,deci suntem cei mai 
ambițioși europeni când e 
vorba de visuri, însă numărul 
IMM-urilor active face din 
România codașa Europei. 

 

Asta înseamnă că lipsa 
fondurilor, a cunoștințelor și 

  

Newsletter trimestrial – nr. 1 (16 ianuarie – 15 aprilie 2018) 

  Faceți cunoștință cu proiectul S.A.N-E! 
 
“Start la Antreprenoriat în Nord-Est (S.A.N-E)” este un proiect 
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014–2020 implementat de Quanta Resurse Umane 
SRL, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Infoprob SRL.  
 
Perioada de implementare: 16.01.2018 - 15.01.2021.   
 
Valoarea proiectului 
S.A.N-E are un buget total de 10.388.398,06 lei, din care: 
 

 8.653.910,84 lei contribuție Uniunea Europeană  

 1.527.160,74 lei contribuție națională 

 207.326,48 lei contribuție proprie 

Regiunea de implementare: Regiunea Nord-Est  

                                                               
Regiunea Nord-Est 
este alcătuită din 
județele Bacău, 
Botoșani, Iași, 
Neamț, Suceava 
și Vaslui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

a experienței cântăresc greu 
în ecuația succesului.  

Proiectul ”Start la 
Antreprenoriat în Nord-Est 
(S.A.N-E)” propune soluția 
optimă la această problemă 
și vine în întâmpinarea celor 
care au o idee de afaceri  

deșteaptă, dar nu și 
mijloacele necesare s-o pună 
în practică. Pentru că, să 
fim realiști, oricât de 
genială ar fi ideea, până la 
concretizarea ei în afacere 
de succes e un drum lung și  

dificil, care cere investiții 
financiare, noțiuni pentru 
gestionarea lor eficientă, 
curajul deciziilor potrivite 
etc. 

S.A.N-E se adresează, 
așadar, celor curajoși, cu 
spirit antreprenorial, care 
cred cu tărie în ideea lor și 
sunt conștienți că se află în 
fața unui tren care vine 
probabil o dată în viață. Îl 
vor prinde cei care știu ce 
vor. 

Vă invităm să aflați din acest 
newsletter tot ce trebuie să 
știți pentru a  

profita de oportunitățile 
proiectului S.A.N-E: cine și 
cum se poate înscrie, ce 
beneficii vor avea 
participanții, cui trebuie să 
vă adresați pentru înscriere 
și pentru răspuns la orice 
întrebare în ceea ce privește 
proiectul. 

Portretul 
participanților 

Se pot înscrie: 

 Persoane adulte cu  

domiciliul sau reședința 
în unul dintre județele 

Scopul proiectului 
Facilitarea dezvoltării economice regionale prin implementarea de 
măsuri de încurajare a antreprenoriatului pentru 350 de persoane, 
prin susținerea înființării a 45 de întreprinderi cu profil non-agricol 
în zona urbană din Regiunea Nord-Est și crearea a minimum 100 de 
noi locuri de muncă. 
 

 
 
Obiectivele specifice  
1. Dezvoltarea inițiativelor antreprenoriale în Regiunea Nord-Est 

prin organizarea unei campanii de informare și a unui program 
de formare antreprenorială în cele 6 județe ale regiunii pentru 
minimum 350 de participanți și dezvoltarea a minimum 350 
planuri viabile de afaceri 

2. Consolidarea abilităților manageriale și competențelor 
antreprenoriale prin participarea la stagii de practică și 
oferirea unor servicii de consiliere, mentorat și consultanță 
pentru un număr de 45 de antreprenori 

3. Înființarea a 45 de IMM-uri în mediul urban în domenii non-
agricole și sprijinirea dezvoltării lor prin acordarea de 
microgranturi  

4. Creșterea ocupării forței de muncă în Regiunea Nord-Est prin 
crearea a minimum 100 de noi locuri de muncă 

 

Beneficii pentru grupul-țintă 

 
 



 
 

Regiunii Nord-Est, mediul 
rural sau urban 

 Angajați, șomeri sau  

persoane inactive 

 Nu fac parte din 

categoria NEETs 
(persoane cu vârsta între 
16 și 24 de ani care nu 
lucrează sau nu sunt 
înscrise într-o formă de 
învățământ ori formare 
profesională) 

 Au absolvit cel puțin 

învățământul obligatoriu 

 Doresc să dezvolte o  

afacere într-un oraș din 
regiunea de nord-est. 

ÎNSCRIEREA ÎN PROIECT 

 

Pentru informații și sprijin 

pentru înscrierea în proiect 
contactați recrutorii din 
zonă: 

Pentru Bacău și Neamț 
Gabriela Lupu 
Tel.: 0744 526 71 
e-mail: 
infoprobsrl@yahoo.com 
 
Pentru Iași și Vaslui 
Alexandra Anghel 
Tel.: 0720 700 703 
e-mail: aanghel@quanta.com 

 
Pentru Suceava și Botoșani 
Robert Ciocan 
Tel.: 0720 700 705 
e-mail: rciocan@quanta.com 

 
 

Cei 350 de participanți la proiect pot beneficia de următoarele 
oportunități: 

 Curs de formare în competențe antreprenoriale  

Vor fi organizate 14 grupe în toate cele 6 județe. Un curs de 
formare va avea o durată de:  
Varianta 1: 9 zile (6 ore/zi) 
Varianta 2: 13 zile (3 ore/zi + două zile în week-end) 

 Consultanță pentru realizarea și îmbunătățirea planurilor 

de afaceri ale tuturor participanților 

 Selecția celor mai bune 45 de planuri de afaceri și 

înființarea firmelor aferente  

 Consiliere, mentorat și consultanță pentru dezvoltarea 

competențelor de antreprenor  

 Stagii de practică în firme cu profil similar pentru cei 45 de 

noi antreprenori selectați în competiția planurilor de 

afaceri 

 Acordarea unei subvenții/ajutor de minimis de 138.709 lei 

pentru fiecare dintre cele 45 de firme înființate   

 Sprijin în înființarea și monitorizarea celor 45 de firme în 

primele 18 luni de activitate 

 
Precizări privind acordarea subvenției 
 

 
 
Se va acorda în două tranșe: 75% și 25% din totalul de 138 709 lei.  
Pentru primirea celei de-a II-a tranșe (de 25%) se vor îndeplini 
următoarele condiții:  

 Generarea unor venituri de 30% din valoarea primei tranșe 

 Angajarea, în maximum 6 luni de la semnarea contractului 

de subvenție, a cel puțin două persoane cu 

domiciliul/reședința în județele din Regiunea Nord-Est 
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Proiect cofinanțat din 
Fondul Social European 
prin Programul 
Operațional Capital Uman 
2014-2020 

Vizitați contul de facebook 
START la Antreprenoriat in 
N-E și site-ul  
www.antreprenorinmoldo
va.ro pentru informații  
complete despre proiect. 
 
Pentru informații detaliate 
despre celelalte programe 
cofinanțate de Uniunea 
Europeană, vă invităm să  
vizitați site-ul  
www.fonduri-ue.ro.   
 
Conținutul acestui  
material nu reprezintă în  
mod obligatoriu poziția 
oficială a Uniunii Europene 
sau a Guvernului 
României. 
 

 

 

 

Neîndeplinirea obiectivelor menționate mai sus (respectiv, 
generarea de venituri și angajarea) atrage după sine 
suspendarea plății celei de a doua tranșe! 

 Monitorizarea sustenabilității firmelor (iulie 2020 - ianuarie 

2021)  

Atingerea rezultatelor asumate prin proiect (număr de 
locuri de muncă, întreprindere activă) 
 

Neîndeplinirea obligațiilor menționate mai sus (respectiv, 
menținerea în activitate a întreprinderii înființate și păstrarea 
celor două locuri de muncă pentru minimum șase luni de la 
încheierea proiectului) atrage după sine declanșarea 
procedurii de recuperare a întregii subvenții acordate și a 
dobânzii aferente! 
 

Afacerea ta în 10 pași 
 
În concluzie, cu proiectul S.A.N-E este simplu să vă transformați 
ideea în afacere de succes. Iată cei 10 pași de la idee la afacere: 
   

 Te înscrii în grupul-țintă 

 Participi la cursurile de antreprenor 

 Concepi planul de afaceri 

 Participi cu succes la selecția planurilor de afaceri 

 Urmezi un stagiu de practică într-o întreprindere cu profil 

similar 

 Primești consiliere, înființezi firma și demarezi activitatea 

 Semnezi contractul de subvenție și primești prima tranșă 

(75%) 

 Angajezi minimum două persoane  

 Generezi venituri conform prevederilor contractului 

 Primești ultima tranșă de 25% 

 

        
 

SUCCES! 
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