
   
 

 
 
 
 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți   
Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona 
urbană 
Beneficiar: CENTRADE DIRECT SRL 
Titlul proiectului: Fii tu, fii antreprenor în Regiunea Vest 
Contract POCU: POCU/82/3/7/106435 

 
 
 
25 PAȘI CĂTRE AFACEREA TA: 
 
 
 
PAȘI PENTRU TOȚI CEI CARE VOR FI ACCEPTAȚI ÎN PROIECT: 
 

1. Te informezi despre proiect; 
 

2. Te înscrii în proiect, prin transmiterea documentelor necesare și primești 
acceptul privind înscrierea ta în proiect; 

 
3. Semnezi contract de formare, ești înscris într-una din grupele de training din 

proiect (În orașul tău sau în cel mai apropiat oraș - vor fi decontacte 
cheltuielile de transport, dacă este cazul); 

 
4. Participi la trainingul de antreprenoriat (48 ore – 4 ore/ 12 zile), în cadrul 

căruia dezvolți propriul plan al afacerii; 
 

Tematica de formare: 

  IDENTIFICAREA IDEII DE AFACERE ȘI A FORMEI LEGALE 
DE ORGANIZARE A AFACERII; 

 FINANȚELE AFACERII; 

 MARKETINGUL AFACERII; 

 PLANIFICAREA ȘI DEZVOLTAREA AFACERII; 

 ELABORAREA UNUI PLAN DE AFACERI; 



   
 

 DEZVOLTARE DURABILĂ. 
 

Structura planului de afaceri: 

 DESCRIEREA AFACERII ȘI A STRATEGIEI DE 
IMPLEMENTARE A PLANULUI DE AFACERI; 

 ANALIZA SWOT A AFACERII; 

 SCHEMA ORGANIZATORICĂ ȘI POLITICA DE RESURSE 
UMANE; 

 DESCRIEREA PRODUSELOR/SERVICIILOR/LUCRĂRILOR 
CARE FAC OBIECTUL AFACERII; 

 ANALIZA PIEȚEI DE DESFACERE ȘI A CONCURENȚEI; 

 STRATEGIA DE MARKETING; 

 PROIECȚII FINANCIARE.  
 

5. Susții examenul de la finalizarea trainingului; 
 

6. Primești certificat de absolvire recunoscut la nivel național; 
 

7. Îți înscrii planul de afaceri la concursul pentru finanțarea acestuia, din cadrul 
proiectului; 

 
8. Primești răspunsul privind finanțarea planului de afaceri; 

 
 
PAȘI PENTRU CEI ALE CĂROR PLANURI DE AFACERI VOR FI DECLARATE 
CÂȘTIGĂTOARE: 
 

9. Participi la un stagiu de practică într-o firmă cu un domeniu de activitate 
asemănător afacerii tale- minim 40 ore; 

 
10. Înființezi firma, în mediul urban, regiunea de dezvoltare Vest; 

 

11. Transmiți documentele de înființare a afacerii și alte declarații impuse de 
programul de finanțare; 
 

12. Semnezi contractul de subvenție în calitate de acționar majoritar și 
administrator al noii afaceri, pentru acordarea finanțării pentru planul de 
afacere selectat; 

 
13. Începi implementarea planului de afaceri (cauți sediu, furnizori echipamente 

etc. și semnezi contracte cu aceștia – conform buget din planul de afaceri); 
 

14. Primești consultanță/ suport în implementarea planului de afaceri; 
 

15. Transmiți cerere pentru prima tranșă de finanțare (75% din max. 40.000 
euro) și a documentelor justificative privind angajarea cheltuielilor; 
 

16. Primești tranșa 1 de finanțare și plătești cheltuielile angajate, aferente acestei 
tranșe; 



   
 

 
17. Instalezi echipamentele, autorizezi afacerea pentru a funcționa; 

 
18. Angajezi minim 2 persoane, în cel târziu 6 luni de la semnarea contractului 

de subvenție; 
 

19. Contactezi potențialii clienți/ livrezi produse/ servicii conform celor scrise în 
planul de afaceri; 
 

20. Înregistrezi venituri/ cheltuieli aferente afacerii tale; 
 

21. Transmiterea raportului privind desfășurarea activității economice pentru care 
a fost alocată subvenția și a documentelor justificative corespunzătoare; 
 

22. Angajezi/ plătești cheltuielile conform planului de afaceri, aferente tranșei 2 
de finanțare; 
 

23. Transmiți cerere pentru cea de-a doua tranșă de finanțare (25% din max. 
40.000 euro) și a documentelor justificative privind angajarea cheltuielilor, 
dacă ai realizat venituri reprezentand minim 30% din valoarea tranșei 1 - în 
maxim 12 luni de la semnarea contractului de subvenție; 
 

24. Primești tranșa 2 de finanțare; 
 

25. Continui activitatea de funcționare și dezvoltare a afacerii, menții cele 2 locuri 
de muncă create în cadrul proiectului, minim 6 luni după implementarea 
planului de afaceri, menții destinația bunurilor achiziționate prin ajutor de 
minimis pe o durată de minimum 3 ani de la data de finalizare a proiectului. 
 
 


