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Titlul proiectului: “START - Antreprenor în Gârcini” 
                                 SMIS 149156 

 
Beneficiar: 
Proiect implementat de către Agenția de Dezvoltare Durabilă a 
Județului Brașov - ADDJB, în calitate de Beneficiar al finanțării,  
 
Parteneri: 
Formare Managerială în Turism - F.M.T. S.R.L. 
Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov - 
AMB.  
 

Intervenția din SDL în cadrul căreia a fost finanțat proiectul: 

Asigurarea accesului la cursuri de formare antreprenorială și 
consiliere în vederea înființării de noi afaceri/structuri de 
economie socială 

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital 
Uman 2014 – 2020, Etapa III a mecanismului DLRC AP 5/PI 
9.vi/OS 5.1, Axa Prioritară “Dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității”, Operațiunea „Reducerea 
numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate 
în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității 



                                                                            
 
 

roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în 
contextul mecanismului DLRC”. 

 

Perioada de implementare:  
04 mai 2021 – 03 noiembrie 2023 (30 luni). 
 
Localizare: în teritoriul SDL Gârcini. 

Teritoriu vizat in cadrul proiectului: 

• ZUM, cu urmatoarele strazi : Rodnei, Cetinii, Garclniului, 
Barajului, Subobrej, Amurgului, Raului, Ferigii, Ghioceilor, 
Lamaitei, Lacului,  Pajistei, Piscului  (In  integralitatea  lor 
si  B-dul  G.  Moroianu  (numerele  420-472,  respectiv  413-
463).   

 
• ZF, cu urmatoarele strazi: Tarlungului, Martin Luther, Lunga, 

General Dragalina, Valea Larga, Vulcan (in integralitatea  lor 
și Oituz (numerele 50- 88,  respectiv  33-49),  B-
dul.  G.   Moroianu  (numerele  247-411,  respectiv  230-
418)  si  Mocanilor (numerele  1-3,  respectiv  2-6), Aleea 
Episcop Popeea si Viitorului  (in  integralitatea  lor). 
 

 
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea 
competențelor antreprenoriale și înființarea de noi afaceri și 



                                                                            
 
 

structuri ale economiei sociale în Zona Funcțională și în 
comunitatea Gârcini prin facilitarea accesului pentru 205 
persoane vulnerabile din SDL Gârcini (dintre care vor fi implicate 
52 de persoane de etnie romă) la servicii integrate constând în 
cursuri de formare antreprenorială, consiliere antreprenorială, 
consiliere vocațională, precum și sesiuni de informare privind 
egalitatea de șanse și gen, combaterea discriminării și protecției 
mediului.  
 
Grupul țintă vizat în cadrul acestui proiect este format din 
minimum 205 persoane cu domiciliul în teritoriul acoperit de SDL 
GAL Gârcini (Zona Urbană Marginalizată și Zona Funcțională a 
municipiului Săcele), persoane care se încadrează în mai multe 
categorii după cum urmează: 

  persoane adulte șomere sau inactive, 
  tineri care au părăsit instituții de tip rezidențial, tineri 

NEETs,  
  adulți cu 1 sau mai mulți copii,  
  persoane din familii monoparentale  

• și care îndeplinesc condiția de a fi persoane aflate în 
situații de risc de sărăcie și excluziune socială, 

 

 

 



                                                                            
 
 
 

 

  

Activitățile/rezultatele proiectului “START - Antreprenor în 
Gârcini” 

 
1.Activitățile de informare și selecție grup țintă  
• Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în 

cadrul proiectului mai 2021 – septembrie2021 
• Înscrierea în grupul țintă se face în perioada iunie 2021 – 

octombrie 2021  
• Selecția GT se va face pe principiul "primul venit, primul 

servit", respectând elementele prezentate în cererea de 
finanțare, elementele de eligibilitate prezentate în Ghidul 
solicitantului condiții specifice aplicabil apelului în cadrul 
căruia a fost depusă cererea de finanțare și metodologiei de 
selecție a GT. 

Vor fi selectate minimum 205 persoane vulnerabile din SDL 
Gârcini (dintre care 52 de persoane vor fi de etnie roma) 
 

2. Activitatea de formare profesională antreprenorială  
• se va realiza în perioada august  2021 – octombrie 2021 



                                                                            
 
 

• 50 de persoane din teritoriul SDL Gârcini participante la un 
program de formare profesionala în domeniul 
antreprenoriatului; 

• 15 persoane din teritoriul SDL Gârcini participante la un 
program de formare profesională în antreprenoriat social; 

 

3. Derularea unor competitii distincte de selectie a planurilor de 
afaceri – pentru start- up-uri si pentru intreprinderi sociale 
se va realiza în perioada octombrie 2021 – ianuarie 2022 
7 planuri de afaceri vor fi  selectate pentru înființarea de 
întreprinderi de tip start-up, subvenționate cu maximum 25.000 
euro/întreprindere; 
1 plan de afaceri selectat pentru înființarea unei întreprinderi 
sociale, subvenționat cu maximum 25.000 euro. 
25.000 de euro/proiect, respectiv 118.177, 50 lei (1 Euro = 
4,7271 lei la cursul Inforeuro aferent lunii septembrie 2019) 

 

4. Sprijin pentru înființarea, funcționarea si monitorizarea start 
up-urilor si a întreprinderii sociale finantate in cadrul 
competitiilor de proiecte 

• Înființarea afacerilor finanțate, inclusiv a intreprinderii 
sociale si semnarea contractelor de subvenție se va 
realiza în perioada ianuarie 2022 – aprilie 2022 



                                                                            
 
 

• Implementarea planurilor de afaceri, functionarea si 
monitorizarea întreprinderilor si decontarea cheltuielilor 
se va realiza în perioada mai 2022 – octombrie 2023 

• 7 întreprinderi de tip start-up înființate de către 
persoane din teritoriul SDL Gârcini; 

• 1 întreprindere socială înființată de către persoane din 
teritoriul SDL Gârcini; 

• minim 16 locuri de muncă create, câte 2 locuri de 
muncă/întreprindere de tip start-up și întreprindere 
socială;  

Întreprinderile care au fost înființate și ale căror planuri de 
afaceri au fost implementate într-o perioada de 12 luni, vor fi 
monitorizate timp de 6 luni după finalizarea perioadei de 
implementare în cadrul proiectului. 
 

 

5. Organizarea unui centru de informare, sprijin antreprenorial, 
consiliere si medierea muncii  

• se va realiza în perioada septembrie 2021 - octombrie 
2023 

• 1 Centru de informare, sprijin antreprenorial, consiliere și 
medierea muncii organizat; 

• 140 de persoane din teritoriul SDL Gârcini beneficiare de 
informare, consiliere vocațională și medierea muncii; 

• 100 de persoane consiliate in domeniul 
antreprenoriatului dintre cele interesate să își dezvolte o 
afacere, dar care nu beneficiază de cursuri de formare în 



                                                                            
 
 

antreprenoriat/antreprenoriat social și de finanțare prin 
proiect, din cele 140 persoane informate și consiliate 
vocațional; 

• 205 persoane din teritoriul SDL Gârcini beneficiare de 
sesiuni de informare în domeniul egalității de șanse și de 
gen, combaterii discriminării și protecției mediului; 

• minim 9 locuri de muncă create în teritoriul SDL Gârcini 
ca urmare a activităților de consiliere vocațională și 
medierea muncii realizate. 

 


