FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: 3
Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si înfiintare de întreprinderi,
inclusiv a unor microîntreprinderi si a unor întreprinderi mici si mijlocii inovatoare
Titlul proiectului: „“Antreprenoriat Sustenabil pentru TRansformarea Economică a Regiunii Nord-Est
ASTRE-NE”
Contract nr. POCU/82/3/7/106285

Recrutăm viitori antreprenori in Regiunea Nord-Est!

Visezi de mai multă vreme la afacerea ta și nu ai avut încă posibilitatea să o începi?
Vrei să participi la un curs gratuit de competențe antreprenoriale?
Ai domiciliul sau reședința în regiunea Nord-Est?

Dacă răspunsul la toate aceste întrebări este DA, te așteptăm în proiectul nostru ASTRE-NE! Ai astfel șansa să faci parte din programul “Romania Start Up Plus”, prin care
poți obține o finanțare nerambursabilă pentru demararea propriei afaceri.
Proiectul Antreprenoriat Sustenabil pentru TRansformarea Economica a Regiunii
Nord-Est - ASTRE-NE este implementat în perioada Ianuarie 2018-Octombrie 2020,
de către GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL, în parteneriat cu METODO
STUDII CONSULTANȚĂ ROMÂNIA SRL.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de sprijinirea dezvoltării
antreprenoriatului și a auto-ocupării în întreprinderi cu profil nonagricol înființate în mediul
urban în Regiunea Nord-Est, vizând un grup țintă de 300 de persoane, pe o perioada de
34 de luni.
Proiectul vizează creșterea ocuparii în Regiunea Nord-Est, printr-un mix integrat de măsuri
de stimulare a antreprenoriatului, pornind de la formarea antreprenorială a grupului tinta,
urmată de consiliere și mentorat, organizarea unei competiții de idei de afaceri și în final,
finanțarea și monitorizarea afacerilor înființate în cadrul proiectului.
Care sunt avantajele tale?
- Participi la un curs gratuit și acreditat de competențe antreprenoriale.
- Poți intra în cursa pentru finanțare nerambursabilă cu planul tău de afaceri.
- Dacă te afli printre câștigatori, pe lângă finanțare nerambursabilă, primești
consultanță gratuită în afaceri.

Care sunt condițiile de înscriere?
 Să ai domiciliul stabil sau reședința în județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț,
Suceava, Vaslui (mediul rural și mediul urban).
 Să fii absolvent/ă de studii gimnaziale/medii.
 Să nu fii înscris într-un alt program European în cadrul căruia se acordă sprijin
nerambursabil pentru demararea unei afaceri;
 Să intenționezi să înființezi o afacere non-agricola în mediul urban;
 Să nu detii diplomă acreditată de către Autoritatea Națională pentru Calificari,
pentru a putea urma cursul de Calificări de competențe antreprenoriale;
 Să completezi formularul de înscriere în programul Romania Start Up Plus;

 Să nu fii încadrat în categoria tinerilor NEETs (care nu urmează nicio formă de
învțământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16-24 ani.
În proiectul nostru, grupul țintă va avea urmatoarea structură:
- 200 de persoane angajate sau care deruleaza o activitate independentă;
- 100 de persoane încadrate în categoria șomeri sau inactivi.
Dintre aceștia, minim 50% vor fi femei.
Ce trebuie să faci?
Este foarte simplu! Ne transmiți un e-mail cu:












Numele și prenumele, localitatea în care aveți domiciliul sau reședința
Datele de contact (telefon și e-mail)
Copie după cartea de identitate (și viza de flotant, după caz), diploma de studii,
certificat de căsătorie (după caz), certificat de naștere.
Document care să ateste statutul de angajat, student sau șomer.
Documente specifice intrării în programul România Start Up Plus:
Formular de înregistrare în grupul țintă al proiectului
Anexa 1- Declarație de eligibilitate
Anexa 2- Declarație de angajament
Anexa 3 – Declarație de intenție
Anexa 4 – Acordul privind prelucrarea datelor personale.
Anexa 5 – Declarație pe proprie răspundere privind statutul pe piața muncii (în
cazul persoanelor inactive)

Contact
Adresele și numerele de telefon la care ne poți contacta pentru întrebări și transmitere
documente sunt:



Corina Andrei, Expert proiect – Telefon: 0724201222,
e-mail: candrei@metodogrupo.com
Andrei Baciu, Expert proiect – Telefon: 0722330555,
e-mail: baciuandreineculai@gmail.com





Iancu Narcis, Expert proiect – Telefon: 0743513168,
e-mail: narcisiancu@yahoo.com
Diana Vasilescu, Expert proiect - Telefon: 0371 600 421,
e-mail: dvasilescu@globalcommercium.ro
Anca Mircescu, Manager proiect, Telefon: 0371 600 421,
e-mail: amircescu@globalcommercium.ro

Mai multe informații găsiti pe paginile de internet ale partenerilor:
www.globalcommercium.ro
http://www.metodoromania.com/proiect-nord-est/ , cât și pe pagina de Facebook a
proiectului: https://www.facebook.com/ASTRENordEst/

Proiect coﬁnanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020.

