
ANTREPRENORIAT URBAN

DE LA START-UP  LA AFACERE SUSTENABILĂ

Proiectul este implementat de către SC 
PRIMASERV SRL  în calitate de Solicitant, Administrator al 

schemei de minimis, furnizor autorizat de FPC în 
domeniul antreprenoriatului, cu experienţă în 
cadrul proiectelor cu nanţare europeană şi 

Asociaţia Econyouth - Partener 1, cu experienţă în 
consultanţă şi consiliere în mediul de afaceri 
naţional şi în cadrul proiectelor cu nanţare 
europeană, în cele 5 judeţe ale regiunii S-V 
Oltenia (Dolj, Olt, Mehedinţi, Vâlcea, Gorj).

Programul de formare antreprenorială a celor 375 
de persoane conţine activităţi complexe: 

consiliere şi orientare profesională in vederea 
ocupării pe cont propriu, formare profesională 
acreditată şi sesiuni tematice de instruire în 

iniţierea de afaceri.

DATE DE CONTACT:

S.C. PRIMASERV S.R.L.:  Municipiul Craiova, Str. 
N.Titulescu, Nr.66A,  judeţul Dolj

Manager proiect:
Stefănescu Dragotă Silviu Cristian

Telefon: 0726766863
E-mail:   ofce@antreprenoriaturban.ro

Expert campanie informare, selecţie şi 
 comunicare grup ţintă: 

Bărăgan Gabriel
Telefon: 0786464539

E-mail: ofce@antreprenoriaturban.ro

:  Municipiul Craiova, ASOCIAŢIA ECONYOUTH
Str. Toamnei nr. 62, judeţul Dolj

Coordonator partener 
Andreea-Maria Ciobanu 

Telefon: 0722425725
E-mail:  econ@antreprenoriaturban.ro

Program de inscriere: LUNI-VINERI, in intervalul 
09:00-18:00, la sediul S.C. PRIMASERV S.R.L., 

Str. N.Titulescu, Nr.66A, Craiova, Dolj

Data publicării: ianuarie 2018
Perioada de implementare:
04.01.2018-31.12.2020
Editorul materialului: S.C. PRIMASERV S.R.L.

Proiect conanţat din Fondul Social European 
prin Programul Operational Capital Uman 
2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în 
mod obligatoriu poziţia ocială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului Romaniei 

ronerpertna
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Partener: ASOCIAŢIA ECONYOUTH



ANTREPRENORIAT URBAN: DE LA START-
UP LA AFACERE SUSTENABILA

POCU/82/3/7/105424

Solicitant: S.C. PRIMASERV S.R.L.
Partener: ASOCIAŢIA ECONYOUTH

Obiectivul general al proiectului constă în 
dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea Sud-
Vest Oltenia prin stimularea ocupării pe cont 
propriu şi sprijinirea iniţiativei antreprenoriale în 
rândul a 375 de persoane zice care 
intenţioneaza să ininţeze o afacere 
nonagricolă în mediul urban.

Grupul ţinta al proiectului este alcătuit din 375 
de persoane zice (dintre care cel puţin 40% 
sunt femei) care işi manifestă disponibilitatea 
de a participa la activităţile de formare 
antreprenorială şi dorinţa de a ininţa o afacere 
nonagricolă în mediul urban, persoane ce au 
reşedinţa sau domiciliul în mediul rural sau 
urban din regiunea Sud Vest Oltenia (judeţele 
Dolj, Olt, Gorj, Mehedinti, Vâlcea).  Din punct 
de vedere al statutului pe piaţa muncii în 
grupul ţinta vor  175 şomeri şi/sau persoane 
inactive şi 200 angajaţi. 

Activităţile propuse în cadrul proiectului vin în 
întâmpinarea nevoilor grupului ţintă oferindu-le 
soluţii pentru problemele şi nevoile identicate 
prin:

1. Furnizarea de servicii de informare şi 
consiliere pentru stimularea ocupării pe cont 
propriu;
2. Acces gratuit la cursuri de formare 
antreprenorială şi  ateliere/seri/sesiuni de 
instruire cu tematică antreprenorială;
3. Organizarea şi derularea de stagii de practică 
în domeniul în care a fost elaborat planul de 
afaceri pentru cei 45 de câştigători ai 
concursurilor organizate;
4. Asistenţă, consultanţă şi mentorat în iniţierea 
şi demararea unei afaceri pentru cele 45 de 
persoane care vor implementa planurile de 
afaceri;
5. Sprijin nanciar (ajutor de minimis) în vederea 
ininţării şi dezvoltării a 45 de afaceri;
6. Suport in implementarea planurilor de afaceri 
şi în asigurarea funcţionalităţii şi sustenabilităţii 
afacerilor dezvoltate.

Pentru înscrierea în grupul ţintă se va
depune un dosar ce va cuprinde următoarele 
documente:

1.Formular de înregistrare grup ţintă ;
2.Copie a cărţii de identitate; 
3.Curriculum Vitae în format Europass;  
4.Acord de utilizare a datelor personale; 
5.Angajament de respectare a cerinţelor 
proiectului ;
6.Copie a actelor de studiu; 
7.Declaraţia candidatului că nu este angajat al 
liderului de proiect sau partenerului acestuia şi 
nici în relaţie de soţ/soţie, an sau rudă, pana 
la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de 
proiect sau partenerului acestuia; 
8.Declaraţia candidatului că nu a 
beneciat/beneciază de cursuri de formare în 
alte proiecte cu nanţare nerambursabilă.

Pe baza documentelor depuse, persoanele vor 
 selectate şi inscrise în grupul ţinta, pe 
principiul ”primul venit - primul servit”.
Lipsa unuia dintre documente, precum şi 
neîndeplinirea criteriilor de selecţie descrise 
anterior conduce automat la neînscrierea 
candidatului în grupul ţintă al proiectului.
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