
„ANTREPRENORIATUL - OPORTUNITATE PENTRU COMPETITIVITATE” 
 

Proiectul a avut ca obiective urmatoarele: 

  Formarea şi dezvoltarea abilităţilor 
manageriale prin furnizarea de instruire în 
următoarele specializări: manager de proiect, 
manager resurse umane, manager al 
sistemului de calitate; 

 Promovarea culturii antreprenoriale prin: 
activităţile de training, consiliere şi 
consultanţă, tutoriat,  în vederea creşterii 
abilităţilor persoanelor de a materialize ideile 
de afaceri; 

 Sprijinirea înfiinţării start-up-urilor, în rândul a 
320 de persoane din regiunea Sud-Muntenia. 

În cadrul proiectului s-au desfasurat activităţi 
specifice de formare profesională in scopul obtinerii 
de noi competenţe profesionale în ocupaţiile: 

manager de proiect; manager resurse umane; manager al sistemului de calitate. Toate programele de formare 
profesională au avut la baza tematica autorizata de CNFPA si activităţi specifice de training, pentru dezvoltarea spiritului 
antreprenorial. Încadrul acestora au fost abordate subiecte precum: constituirea firmei, legislaţie specifică, planificare, 
management instituţional, etc, temele de curs fiind grupate în 3 module, astfel: 1) Fundamentele procesului 
antreprenorial, Strategii de inovare şi dezvoltare a afacerilor, Planificarea de marketing, Prezentarea planului de afaceri; 
2) Negocierea, Sisteme informaţionale de management, Cadrul legal al funcţionării afacerilor; 3) Analiza şi finanţarea 
investiţiilor, Planificarea financiară şi managementul financiar, Prezentareaplanurilor de afaceri. 

La finalul cursurilor de instruire, 40 de cursanţi au beneficiat de consiliere, consultanţă şi tutoriat pentru înfiinţarea start-
up-rilor. 

Rezultate: 

 104 persoane instruite în ocupaţia manager de proiect; 
 110 persoane instruite în ocupaţia de manager resurse umane; 
 51 persoane instruite în ocupaţia manager al sistemului de calitate; 
 88 persoane au urmat programul de training în domeniul antreprenoriatului; 
 40 persoane conciliate în vederea iniţierii unei afaceri şi ocupării pe cont propriu; 
 12 persoane sprijinite pentru iniţierea unei afaceri; 
 12 start-up-uri înfiinţate; 
 12 burse acordate. 

 
 
Titlul proiectului  „ANTREPRENORIATUL-OPORTUNITATE PENTRU COMPETITIVITATE” 

Domeniul de activitate  Promovarea culturii antreprenoriale 

Perioada de implementare  01.09.2009 - 31.08.2010 

Contributia FSE 1.017.021,72 lei 

Buget total 1.109.680,00 lei 

Grup tinta  Angajati – 100 
 Intreprinzatori – 110 
 Persoane care doresc sa initieze o activitate independenta - 80 
 Personal de conducere din intreprinderi, in special din microintreprinderi si IMM-uri 

- 30 

Tara, Regiunea  Romania, Regiunea Sud Muntenia 

Nume beneficiar Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman 

Date contact  Marin Niculcea 
Telefon 0247.421.064, fax: 0247.316.192,  
e-mail: cciateleorman@yahoo.com     
www.cciatr.ro  

 

http://www.cciatr.ro/

