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Proiect Startup Activator 

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Consiliul Judetean Neamt si Consiliul National 

pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania (Lider de Parteneriat) implementeaza, in perioada 

ianuarie 2018 - ianuarie 2021, proiectul „Startup Activator”, finantat prin Programul Operational Capital 

Uman(POCU). 

„Startup Activator” isi propune incurajarea antreprenoriatului prin sustinerea infiintarii de 

intreprinderi cu profil nonagricol in zona urbana din regiunea Nord-Est. Prin proiect vor fi selectate 

500 de persoane, din regiune, care vor participa la cursuri de dezvoltare a competentelor antreprenoriale 

si care vor avea posibilitatea sa participe la un concurs de planuri de afaceri in urma caruia primele 75 

de planuri, in ordinea punctajului obtinut la evaluare, vor fi finantate cu 160.000 lei fiecare (finantare 

100% nerambursabila). 

SELECTIA PARTICIPANTILOR – ianuarie-septembrie 2018  

Pentru a va inscrie in acest proiect va rugam sa ne contactati pe mail la adresa 

startupactivator@adrnordest.ro sau telefonic, persoane de contact Ana Ciobanu 0724.091.191, Andrei 

Carabelea 0743.082.028, Silviu Stoica 0745.432.487. 

Pot participa la activitatile proiectului, persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii: 

 domiciliul sau resedinta in mediul urban sau rural din regiunea Nord-Est 

 intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban din regiunea Nord-Est 

 varsta cuprinsa intre 18 – 65 de ani 

 studii medii, universitare sau postuniversitare  

 statut pe piata muncii: somer, angajat, angajat pe cont propriu, persoana inactiva (student), 

somer de lunga durata 

 nu pot fac parte tineri din categoria NEETs (tineri cu varsta cuprinsa intre 16 si 24 de ani care nu 

urmeaza nici o forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) 

 nu au fost supuse unei condamnari de tip res judicata in ultimii 3 ani, de catre nici o instanta de 

judecata, din motive profesionale sau etic-profesionale 

 nu au fost condamnate de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii 

criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii 

Europene 

 nu au calitatea de asociat majoritar in alta firma la momentul semnarii acordului de finantare 

Daca sunt indeplinite conditiile de mai sus, se va completa un test de evaluare a potentialului 

antreprenorial de 24 de intrebari insumand 100 de puncte si doar persoanele care obtin minim 60 de 

puncte pot deveni beneficiari ai acestui proiect. 

ORGANIZAREA CURSURILOR DE COMPETENTE ANTREPRENORIALE ianuarie-noiembrie 2018 

Cursurile de dezvoltare a competentelor antreprenoriale ( certificate de Autoritatea Nationale pentru 

Calificari), vor fi organizate in mod gratuit, in fiecare judet din Regiunea de Nord-Est, pentru persoanele 

care s-au inscris in grupul tinta al proiectului. Pentru participarea la curs sunt necesare urmatoarele 

documente in copie:  

 carte de identitate 

 certificat nastere 

 ultima diploma de studii 

 certificat de casatorie (daca este cazul) 

 

 

http://www.cjneamt.ro/default.aspx
http://cnipmmr.ro/
http://cnipmmr.ro/
mailto:startupactivator@adrnordest.ro


 
 
 
 

EVALUAREA SI SELECTAREA PLANURILOR DE AFACERI aprilie -noiembrie 2018 

In paralel cu activitatea de formare, pe  platforma online a proiectului,  fiecare cursant va putea depune 

cate un plan  de afaceri,  pentru a obtine o finantare in valoare de 160.000 Lei. In urma evaluarii 

planurilor de afaceri depuse se vor selecta spre finantare 75 de planuri in ordinea punctajului obtinut.  

EFECTUAREA UNUI STAGIU DE PRACTICA noiembrie 2018-ianuarie 2019 

Cei 75 de castigatori vor beneficia de un stagiu de practica organizat in cadrul unei intreprinderi cu 

experienta, a carei activitate economica face parte din aceiasi grupa CAEN cu cea aferenta planului de 

afaceri selectat. Stagiul va avea o durata minima de 40 de ore si se va desfasura la sediul social sau, 

dupa caz, la punctul de lucru al intreprinderii cu experienta. 

SERIVICII DE CONSULTANTA SI MENTORAT PENTRU CEI 75 DE CASTIGATORI  ianuarie – aprilie  2019 

Castigatorii concursului de planuri de afaceri vor beneficia de servicii personalizate de consultanta si 

mentorat pentru dezvoltarea si definitivarea modelului de business (realizarea strategiei de marketing, 

identificarea unei retele de clienti, stabilizarea relatiilor cu furnizorii si cu clientii, mentinerea relatiilor 

cu institutiile statului in vederea raportarii activitatii conform legislatiei, realizarea contractelor si 

gestionarea acestora, consolidarea relatiilor cu clientii, asigurarea managementului lichiditatilor, 

asigurarea unui management coerent al resurselor umane,  stabilirea si urmarea unei strategii de 

dezvoltarea pe termen scurt, mediu si lung). 

INFIINTARE INTREPRINDERILOR aprilie-iulie 2019 

Cei 75 de castigatori ai concursului de planuri de afaceri vor fi asistati in procesul de infiintare a 

intreprinderilor. 

FINANTAREA PLANULUI DE AFACERI- aprilie-iulie 2019 

Dupa infiintarea firmei si semnarea contractului de finantare, castigatorii vor beneficia de acordarea 

primei transe de 75% din valoarea totala a finantarii. Firmele trebuie sa indeplineasca urmatoarele 

conditii: sa creeze cel putin 2 locuri de munca in primele 6 luni de la infiintarea firmei si sa le mentina 

cel putin 6 luni de la finalizarea proiectului „Startup Activator”. Pentru a primi transa finala, firmele 

trebuie sa faca dovada obtinerii de venituri in primele 12 luni de activitate, de cel putin 30% din 

valoarea primei transe de finantare. 

MONITORIZAREA FIRMELOR FINANTATE mai 2019-ianuarie 2021 

Pe durata implementarii planului de afaceri fiecare beneficiar va avea un cont pe platforma proiectului, 

accesibil pe baza de nume de utilizator si parola, unde va raporta progresul implementarii planului de 

afaceri: cheltuieli efectuate, venituri realizate, locuri de munca create, documente justificative etc. 

 

 

 


