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O ȘANSĂ PENTRU AFACEREA TA 

 

IPA S.A. și Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România - CEED România 
implementeaza in judetul Dumneavoastra proiectul ȘANSE - Susținerea Antreprenoriatului și 
Ocupării în Regiunea Sud-Est. 

Proiectul este finanţat prin programul Romania Start Up Plus şi are ca scop creșterea ocupării în 
domenii nonagricole în orașele din sud-estul țării, prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale 
pentru un numar de 500 de beneficiari, înființarea a 60 noi activități independente/întreprinderi, 
inclusiv microîntreprinderi inovatoare, care vor crea 120 noi locuri de muncă sustenabile. 

Daca doriţi să vă infiinţaţi propria afacere într-un domeniu nonagricol, în oricare oraş din 
judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea sau Vrancea, beneficiind de ajutor 
nerambursabil de până la 40 000 Euro, iata paşii pe care trebuie să-i urmaţi: 

1. Va inscrieţi în grupul ţintă al proiectului SANSE 
2. Urmaţi, în cadrul proiectului, un curs de Competenţe antreprenoriale autorizat ANC 
3. Transpuneţi ideea Dvs. de afaceri într-un Plan de afaceri, cu sprijin acordat de către 

experţii din proiect  
4. Participaţi cu Planul de afaceri la Concursul de planuri de afaceri ce se va desfăşura ăn 

cadrul proiectului 
5. Dacă vă numaraţi printre cei 60 de câştigători ai concursului de planuri de afaceri: 

a. Efectuaţi un stagiu de practică de 40 de ore în cadrul unei întreprinderi existente, 
funcționale, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea 
aferentă planului Dvs. de afaceri 

b. Infiinţaţi afacerea şi semnaţi Contractul de subvenţie 
c. Primiţi subvenţia (ajutorul de minimis) în valoare de pana la 40 000 Euro, astfel: 

i. O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis 

ii. O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului 
de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a 
realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni de functionare, 
venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale.  

6. Derulaţi afacerea conform planului de afaceri 
7. Afacerea trebuie să funcţioneze pe o durată de încă minim 6 luni după încetarea finanţării 

şi să menţină minim două locuri de muncă în toată această perioadă 
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Cine poate participa? 

Grupul ţintă include 500 de persoane fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii:  

 Sunt persoane adulte, în vârsta de peste 18 ani; tinerii NEETs (persoane cu vârsta cuprinsă 
între 18-24 ani, care nu urmează nicio formă de învăţămant şi nu au un loc de muncă) nu 
pot face parte din Grupul ţintă al proiectului;  

 Fac parte din următoarele categorii: şomeri, persoane inactive, persoane care au un loc 
de muncă şi infiinţeaza o afacere (inclusiv PFA, II, AF);  

 Intenţionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă în mediul urban;  

 Au reşedinţa sau domiciliul în mediul urban sau rural din regiunea de dezvoltare Sud-Est, 
respectiv în unul din judeţele: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea sau Vrancea.  

 

Ce documente sunt necesare pentru înscrierea în Grupul ţintă? 

 Formular înregistrare în grupul ţinta (semnat în original);  

 Declaraţie privind consimţământul beneficiarului asupra colectării, prelucrării şi utilizării 
datelor personale (semnat în original);  

 Declaraţie pe proprie răspundere că doreşte să îşi înfiinţeze propria afacere şi că nu a mai 
beneficiat de servicii similare finanţate din surse publice in ultimele 6 luni (semnat în 
original);  

 Declaraţie pe proprie răspundere că nu a absolvit un curs de Competenţe antreprenoriale 
în cadrul unui alt proiect finanţat din fonduri nerambursabile;  

 Copie dupa actul de identitate; 

 Dupa caz, adeverinta de salariat sau carnet de elev/student/somer sau Declaratie pe 
proprie raspundere din care sa rezulte ca persoana este inactiva;   

 Copie dupa actele necesare participării la cursul de Competenţe antreprenoriale, conform 
cerinţelor ANC: 

o Certificat de naştere 
o Diploma de studii, pentru ultima formă de studii absolvită 
o Certificat de căsătorie sau orice act care atestă schimbarea de nume, dacă este 

cazul 

Puncte de contact 
regionale 
Judeţele Constanţa şi Tulcea 

Judeţele Galaţi şi Brăila Judeţele Buzău şi Vrancea 

Persoana contact: Dorin UNTILA Persoana contact: Alexandra MARCU Persoana contact: Alexandru SMARANDOIU 

Telefon: 0745-170488 Telefon: 0771-487144 Telefon: 0787-710244 

E-mail: untiladorin@yahoo.com E-mail: alesandramarcu@gmail.com E-mail: smarandoiu_alexandru@yahoo.it 

 

Pentru mai multe informatii accesati portalul web al proiectului la adresa www.proiect-sanse.ro  
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