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Lansarea proiectului „Dobandirea de competente antreprenoriale 

pentru antreprenori de succes in regiunea 

Centru - Smart Business Centru” 
 

       Societatea Comercială pentru Cercetare, Proiectare şi Producţie de Echipamente şi 

Instalaţii de Automatizare - SC IPA SA – coordonatorul proiectului, in parteneriat cu QUEST 

PARTNERS SRL, anunţă lansarea proiectului  „Dobandirea de competente antreprenoriale 

pentru antreprenori de succes in regiunea Centru - Smart Business Centru” (cod proiect 

104247). 

Valoarea totală eligibilă a proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 este de 14,859,621.16 lei, din care asistenta 

nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană și Guvernul României este de 

14,651,660.05 lei, iar contributia proprie de 207,961.11 lei.  

Perioada de derulare a proiectului este de 36 luni, între 15  Ianuarie 2018 – 14 Ianuarie  

2021. 

Proiectul are ca obiectiv general cresterea ocuparii in domenii nonagricole in orasele din 

Regiunea de dezvoltare CENTRU prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale unui 

numar de 500 persoane, infiintarea si functionarea a 60 noi activitati independente / 

intreprinderi, inclusiv microintreprinderi inovatoare, care vor crea 120 noi locuri de munca 

sustenabile. 

 Grupul tinta este format din persoane fizice (someri, persoane inactive, persoane care 
au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca) care 
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

 persoane cu varsta de minim 18 ani 

 intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban; 

 își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, într-una dintre cele 7 
regiuni mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, 
Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia; 

 își au reședința sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul - 
CENTRU.  

 au nivelul de studii minim 8 clase 
In cadrul prezentului proiect, nu pot face parte din grupul tinta tinerii NEETs (care nu urmeaza 
nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 24 ani. 



 

 
 

 

 

 

 În cadrul proiectului se vor realiza activităţi integrate de consiliere, asistenţă şi post-

asistenţă pentru crearea de afaceri şi ocuparea pe cont propriu prin intermediul unor Centre 

Regionale de Informare si Sprijin Antreprenorial, se vor implementa programe de formare în 

domeniul antreprenoriatului in cadrul carora 500 de persoane vor obtine certificate de 

absolvire a cursurilor de formare antreprenoriala, recunoscute de ANC, se va organiza un 

concurs de idei de afaceri  în cadrul căruia se vor selecta 60 de planuri de afaceri care vor fi 

finanţate prin acordarea unei subvenţii de maxim 40.000 euro conform schemei de ajutor de 

minimis. Minim 2 idei de afaceri vor fi selectate pentru fiecare judeţ din aria de implementare 

a proiectului. Fiecare întreprindere înfiinţată, beneficiară de sprijin în cadrul schemei de ajutor 

de minimis, va crea cel puţin două locuri de muncă. 

Accesați portalul proiectului http://www.romania-startup.ro/smartcentru/ pentru mai multe 
detalii despre infiintarea si dezvoltarea unei idei afaceri sustenabile.   

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 
2014-2020 

Date de contact:  

Siminica Dana Camelia, email: dsiminica@ipa.ro, telefon 0740233273 021/3161619 

Centre Regionale de Informare si Sprijin Antreprenorial (CRISA) 

CRISA Alba - Str. Piata Iuliu Maniu bl 31, sc 3, et 3, ap 9 

CRISA Brasov - Str. Rennes nr. 3A 

CRISA Sibiu - Str. Lunga nr. 79 mezanin 

 


