
 

                                                                  
        

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 

Proiect „Oportunități de dezvoltare 
locală prin antreprenoriat social 
sustenabil” 
 
smis POCU/449/4/16/128568 
 
proiect cofinanțat de Uniunea Europeană 
din Fondul Social European prin 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL 
UMAN 2014-2020 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei 
 
Obiectiv tematic: 9: Promovarea 
incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a 
oricărei forme de discriminare 
 
Prioritate de investiții: 9v: Promovarea 
antreprenoriatului social și a integrării 
vocaționale în întreprinderile sociale și 
economia socială și solidară pentru a 
facilita accesul la ocuparea forței de muncă 
 
Obiectiv specific: 16. Consolidarea 
capacității întreprinderilor de economie 
socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă. 
 
 

 
Beneficiar: Camera de Comert si Industrie 
a Romaniei 
 
Partener 1: Camera de Comert, Industrie si 
Agricultura Ialomita  
 
Partener 2: Asociatia de Dezvoltare EQ 
 
 
 

Persoanele care doresc să participe la 

concursul de planuri de afaceri (în vederea 

obţinerii unei finanțări de maxim 100.000 

euro pentru înființarea și finanțarea  

întreprinderii sociale) trebuie să: 

 îndeplinească condițiile de 

eligibilitate,  

 fie înscrise în grupul țintă al 

proiectului 

 urmeze programele de formare 

antreprenorială, derulate în cadrul 

proiectului. 

 

 

 

 

Activitatea 1 – SPRIJIN PENTRU 

INFIINTAREA DE INTREPRINDERI 

SOCIALE/A1.3 Derularea programului 

de formare antreprenorială specifica, se 

propun urmatoarele programe de formare 

profesionala: 

 Antreprenor economie 

sociala-6 sesiuni de formare acreditate,  

Informatii utile: 
-10 participanti per grupa; 
-durata formare: 40 ore 
-numar zile formare: 5 zile 
-conditii de acces participanti: studii 
medii. 

 

 Manager intreprindere 

sociala-5 sesiuni de formare acreditate,   

Informatii utile: 
-10 participanti per grupa; 
-durata formare: 40 ore 
-numar zile formare: 5 zile 
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-conditii de acces participanti: studii 
medii. 
 
 

Activitatea 1 – SPRIJIN PENTRU 

INFIINTAREA DE INTREPRINDERI 

SOCIALE/A1.4 Derularea de activitati de 

sprijin oferite in vederea infiintarii 

intreprinderilor sociale, se propun 

urmatoarele programe de formare 

profesionala: 

 Inspector Resurse 

umane-5 sesiuni de formare acreditate,  

Informatii utile: 
-10 participanti per grupa; 
-durata formare: 40 ore 
-numar zile formare: 5 zile 
-conditii de acces participanti: studii 
medii. 

 

 Manager Marketing – 6 

sesiuni de formare acreditate,  

Informatii utile: 
-10 participanti per grupa; 
-durata formare: 40 ore 

-numar zile formare: 5 zile 
-conditii de acces participanti: studii 
superioare. 
 
 
Furnizori de formare profesionala 
acreditați: 
 

 Camera de Comerț, Industrie și 
Agricultura Ialomița 

 
 Asociația de Dezvoltare EQ 

 
 
 
Locații de desfășurare: 
 

 Județul Ialomița,  
 

 Județul Calarași,  
 

 Județul Giurgiu,  
 

 Județul Teleorman,  
 

 Județul Tulcea. 


