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• Forumul dezvoltării
profesionale şi antreprenoriale,
ediţia I, Iaşi, 20-21 noiembrie
2009

Forumul dezvoltării profesionale şi antreprenoriale
Ediţia I, Iaşi, 20-21 noiembrie 2009

• Sinteză privind acţiunile de
promovare a programelor de
formare şi diseminarea de
bune practici pentru
dezvoltarea culturii
antreprenoriale în alte trei
Regiuni din România
• Prezentarea Centrului de
Excelenţă Antreprenorială
Neamţ
• Finanţări active pentru
persoanele din mediul rural în
cadrul Programului Naţional
pentru Dezvoltare Rurală
• Cursanţii CREA pun în
practică ce au învăţat la
cursuri - Business Networking
Event - 29 septembrie 2009,
Vaslui

Între activităţile cu desfăşurare
anuală a proiectului CREA se înscrie şi
Forumul de dezvoltare profesională şi
antreprenorială, care implică
participarea furnizorilor de formare
profesională, oamenilor de afaceri,
reprezentanţi ai autorităţilor publice,
reprezentanţi ai sindicatelor,
reprezentanţi ai Camerelor de
Comerţ, etc. identificaţi a fi principalii
actori ce intervin în formarea
profesională a adulţilor. În primul an
de implementare, Forumul a fost
organizat în perioada 20-21
noiembrie, la Iaşi, cu scopul de
realizare a unei analize a cerinţelor
actuale de formare profesională de
pe piaţa muncii din România precum
şi de a evidenţia oferta de formare
profesională, cu oportunităţile şi
limitele existente. La această
manifestare a participat un număr
de peste 100 invitaţi.
Tematicile prezentate au fost:

Proiectul este cofinanţat din
Fondul Social European prin
Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013

• Proiectul CREA şi promovarea
formării profesionale în România Conf.univ.dr. Tudor Pitulac, manager
proiect CREA;
• Formarea profesională în Marea
Britanie - Alan Milson - Coordonator
al Departamentului Serviciilor
Educaţionale din Regiunea North
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Ayrshire, Marea Britanie, Profesor
asociat Universitatea ”Petre Andrei”
din Iaşi
Dl. Tudor Pitulac, manager de proiect
a deschis lucrările Forumului şi a
prezentat proiectul CREA precum şi
aspecte legate de promovarea
formării profesionale în Romania,
apoi a dat cuvântul invitatului din
Marea Britanie, Alan Milson, care a
prezentat tema ”Formarea
profesională în Marea Britanie”. După
cele două prezentări, participanţii,
funcţie de opţiunile exprimate odată
cu înscrierea la Forum, s-au împărţit
pe două ateliere de lucru:
Atelier de lucru 1: Cerinţe actuale de
formare profesională de pe piaţa
muncii din România, având ca
participanţi: oameni de afaceri,
reprezentanţi ai autorităţilor publice,
reprezentanţi ai sindicatelor, ca
moderator pe Marius Alexa, iar
asistent moderator – Mihaela Stoian –
monitor proiect CREA şi
Atelier de lucru 2: Oferta de formare
profesională, oportunităţi şi limite,
având ca participanţi: furnizori de
formare profesională, reprezentanţi
ai autorităţilor publice, reprezentanţi
ai Camerelor de Comerţ, ca
moderator
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lector univ. dr. Oana Ciuchi, consilier
superior în cadrul Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Inovării Direcţia Generală de Formare
Continuă, iar asistent moderator lector univ. drd. Roxana Ateşoae,
asistent manager proiect CREA.
Din dezbaterile realizate în cele două
ateliere a rezultat iniţial un draft de

Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială
Raport al Forumului, care a fost supus
discuţiilor în a doua zi de Forum,
pentru finalizarea documentului de
lucru.

profesională a adulţilor.
MIHAELA STOIAN,
Monitor proiect CREA

Raportul Forumului va fi postat pe site
si distribuit de către CEA-uri, în rândul
întreprinzătorilor, angajaţi şi
angajatori, managerilor şi tuturor
stakeholderilor interesaţi de formarea

Sinteză privind acţiunile de promovare a programelor de formare şi
diseminarea de bune practici pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale
în alte trei regiuni din România

În lunile septembrie, octombrie,
noiembrie 2009 s-au desfăşurat şase
seminarii de promovare a
programelor de formare CREA şi de
ădiseminare a bunelor practici pentru
dezvoltarea culturii antreprenoriale,
în oraşele Bistriţa, Cluj – Regiunea
Nord - Vest (17 – 18 septembrie), Tg.
Mureş, Miercurea Ciuc – Regiunea
Centru (8 – 9 octombrie) şi Brăila,
Focşani – Regiunea Sud – Est (12 – 13
noiembrie), cu scopul de a disemina
bunele practici şi pentru creşterea
conştientizării antreprenoriale, pentru
a stimula antreprenoriatul şi cultura
antreprenorială în aceste Regiuni.
Tematicile de dezbatere a
seminariilor de promovare,
organizate in primul an de
implementare a proiectului CREA sau axat pe:
• Prezentarea proiectului CREA;
• Prezentarea Ghidului dezvoltării
culturii antreprenoriale;
• Prezentarea Centrelor de Excelenţă
Antreprenorială;
• Sesiune de intrebări şi răspunsuri;
În localităţile Bistriţa şi Cluj,
prezentarea proiectului a fost

realizată de următorii reprezentanţi
din partea echipei de management:
manager proiect – Tudor Pitulac,
asistent manager 2 – Roxana
Ateşoae, monitor proiect – Mihaela
Stoian.
Numărul de participanţi înregistraţi la
Bistriţa a fost de 24, iar la Cluj, s-a
înregistrat un număr de 30 persoane.
Dl. Tudor Pitulac, manager de proiect
a deschis seminarul de promovare a
proiectului, D-na Roxana Ateşoae,
asistent manager 2 a prezentat
obiectivele proiectului CREA si Ghidul
dezvoltării culturii antreprenoriale, Dna Stoian Mihaela – monitor proiect a
prezentat Centrele de Excelenţă
Antreprenorială şi aspecte din
desfăşurarea activităţii de
consultanţă, ghidare informare şi
respectiv legate de programele de
training derulate în cele şase judeţe
ale Regiunii de Nord-Est.
După efectuarea prezentărilor, a
urmat sesiunea de întrebări şi
răspunsuri, în care atât managerul de
proiect cât şi monitorul si asistentul
manager au relatat situaţii şi aspecte
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din perioada de implementare a
proiectului, de la primirea notificării
de demarare a proiectului şi până în
prezent.
În localităţile Tg. Mureş, Miercurea
Ciuc, Brăila şi Focşani, prezentarea
proiectului a fost realizată de
următorii reprezentanţi din partea
echipei de management: asistent
manager 1 - Anca Tompea, asistent
manager 2 - Roxana Ateşoae,
monitor proiect - Mihaela Stoian.
La Tg. Mureş s-a înregistrat un număr
de 24 participanţi, iar la Miercurea
Ciuc, un număr de 20 participanţi. La
Miercurea Ciuc, din partea Instituţiei
Prefectului judeţului Harghita a
participat Dl. prefect – Constantin
Strujan, care a ţinut să precizeze că
un astfel de proiect ar fi benefic şi
pentru mediul de afaceri din judeţul
Harghita, cu atât mai mult, cu cât
din analizele economice şi sociale
realizate la nivel de judeţ, reiese că
economia judeţului se bazează pe o
populaţie îmbătrânită, iar deşi
veniturile înregistrează valori mici,
nivelul preţurilor la bunuri şi servicii
sunt la fel ca în oraşele foarte
dezvoltate din ţară.
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În oraşul Brăila, la seminar au
participat 16 persoane, iar la Focşani,
un număr de 23 persoane.
Toţi participanţii au fost interesaţi de
aspectele practice ale implementării
proiectului, de gestionarea relaţiilor
parteneriale, in contextul în care unii
dintre ei au avut în derulare diferite
proiecte, dar cele finanţate din FSE
comportă alte particularităţi.

Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială

La Focşani, unii dintre invitaţi au
manifestat un interes deosebit pentru
un viitor parteneriat cu Universitatea
Petre Andrei din Iaşi, în contextul
lansării noilor apeluri pe POSDRU. Au
fost interesaţi de asemeni de
posibilitatea autorizării CNFPA a
unora dintre cursurile din proiectul
CREA.
Participanţii la seminarii au fost
informaţi şi despre desfăşurarea

FORUMUL-ului DEZVOLTĂRII
PROFESIONALE ŞI ANTREPRENORIALE
2009, la Iaşi, în perioada 20 21.11.2009, ocazie cu care au fost
lansate invitaţii.
MIHAELA STOIAN,
Monitor proiect CREA

Prezentarea Centrului de Excelenţă Antreprenorială Neamţ
Tel: 0233 216663, e-mail: programe@ccint.ro
În cadrul proiectului strategic
”Cooperare Regională pentru
Excelenţă Antreprenorială”, finanţat
prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, îşi
desfăşoară activitatea şase Centre
de Excelenţă Antreprenorială în
fiecare din cele şase judeţe ale
Regiunii de Nord-Est.
Centrul de Excelenţă Antreprenorială
Neamţ (CEA Neamţ) este găzduit de
Camera de Comerţ şi Industrie
Neamţ şi oferă urmatoarele servicii:
întocmirea şi modificarea actelor
constitutive ale firmelor, consultanţă
pe probleme de formare
profesională, orientare profesională,
schimbarea locului de muncă,
informaţii privind sursele de finanţare
pentru întreprinderi. De asemenea

Centrul de Excelenţă Antreprenorială
Neamţ oferă informaţii referitoare la
politici de bune practici pentru
manageri cu privire la egalitatea de
şanse, sănătate şi securitate in
munca, protecţia mediului. În primul
an de implemantare (2009) au
frecventat cursurile oferite în
proiectul CREA un număr de 256
persoane.
Membrii echipei CEA Neamţ
participă la toate evenimentele
organizate de CCI Neamţ, seminarii,
târguri, expoziţii pentru diseminare
activitaţilor proiectului cât şi a
rezultatele obţinute pâna in prezent,
se deplaseaza la sediul firmelor
pentru a oferi servicii de consultanţă
cât si informare, ghidare, consiliere
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La CEA Neamţ se fac înscrieri pentru
cursurile gratuite care se vor
desfasura şi în anul doi de
implemantare (2010): Îmbunătăţirea
performanţei afacerii, profitabilităţii şi
competitivităţii; Pregătirea afacerii
pentru comerţ în alte Regiuni ale UE şi
export în afara EU; Management
performant la locul de muncă;
Manager Resurse Umane Marketing
Manager; Planificarea afacerii,
stabilirea şi implementarea noilor
obiective ale afacerii; Program de
pregătire pentru începerea unei
afaceri şi consolidarea afacerii;
Pregătirea furnizorilor de formare
profesională locali, Funcţiile
managementului şi responsabilităţile
managerilor; Managementul
Schimbării şi Modificările în
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Managementul Firmelor ;Training în
mecanisme pentru schimbarea
locului
de muncă;
Newsletter
nr.1 Achiziţii şi
managementul lanţului de
aprovizionare; Program de „Pregătire
de Campioni".

Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială

Echipa CEA Neamţ vă stă la
dispozitie şi poate fi contactată
telefonic la numărul
0233216663
sau
Cooperare
Regională
pe e-mail: programme@ccint.ro.
Echipa CEA Neamţ este format din:

Facilitator - Ana Ciobanu, Consultant
Antreprenorial - Emilia Elisabeta
Roman,Excelenţă
Secretar - Petronela
Mihut.
pentru
Antreprenorială
MIHAELA STOIAN,
Monitor proiect CREA

Finanţări active pentru persoanele din mediul rural în cadrul Programului
Naţional pentru Dezvoltare Rurală
Finanţările active pentru persoanele
din mediul rural în cadrul Programului
Naţional pentru Dezvoltare Rurală din
perioada urmatoare sunt:

dezvoltarea de microîntreprinderi,
axa 3

Măsura 142: Înfiinţarea grupurilor de
producători, axa 1.

1.Crearea şi menţinerea locurilor de
muncă în spaţiul rural;
2.Creşterea valorii adăugate în
activităţi non-agricole;
3.Crearea şi diversificarea serviciilor
pentru populaţia rurală prestate de
către micro-întreprinderi.

Prevede încurajarea înfiinţării
grupurilor de producători din sectorul
agricol şi silvic în vederea obţinerii de
produse de calitate care îndeplinesc
standardele comunitare, prin
aplicarea unor tehnologii de
producţie unitare şi sprijinirea
accesului la piaţă a propriilor
membri.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul
acordat prin Măsura 142 sunt
grupurile de producători recunoscute
oficial începând cu data de 1
ianuarie 2007 până la 31 decembrie
2013, conform prevederilor legislaţiei
în vigoare.
Perioada de depunere a proiectelor
03 decembrie 2008 - deschisă
continuu până la epuizarea
fondurilor.
Măsura 312: Sprijin pentru crearea şi

Obiectivele specifice ale Măsurii 312
se referă la:

Obiectivele operaţionale ale Măsurii
312 se referă la:
1. Crearea de micro-întreprinderi
precum şi dezvoltarea celor existente
în sectorul non-agricol în spaţiul rural;
2. Încurajarea iniţiativelor de afaceri
promovate, în special de către tineri
şi femei;
3. Încurajarea activităţilor
meşteşugăreşti şi a altor activităţi
tradiţionale;
4. Reducerea gradului de
dependenţă faţă de agricultură;
Perioada de depunere a proiectelor
16 noiembrie 2009 - 11 decembrie
2009
Măsura 313: Încurajarea activităţilor
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turistice, axa 3
Obiectivul general este dezvoltarea
activităţilor turistice în zonele rurale
care să contribuie la creşterea
numărului de locuri de muncă şi a
veniturilor alternative, precum şi la
creşterea atractivităţii spaţiului rural.
Obiectivele specifice ale Măsurii 313
se referă la:
1. Crearea şi menţinerea locurilor de
muncă prin activităţi de turism, în
special pentru tineri şi femei;
2. Creşterea valorii adăugate în
activităţi de turism;
3. Crearea, îmbunătăţirea şi
diversificarea infrastructurii şi serviciilor
turistice;
4. Creşterea numărului de turişti şi a
duratei vizitelor.
Obiectivele operaţionale ale Măsurii
313 se referă la:
1. Creşterea şi îmbunătăţirea
structurilor de primire turistice la scară
mică;
2. Dezvoltarea sistemelor de
informare şi promovare turistică;
3. Crearea facilităţilor recreaţionale
în vederea asigurării accesului la
zonele naturale de interes turistic.
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Perioada de depunere a proiectelor:
16 noiembrie 2009 - 11 decembrie
2009

Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială
Informatii suplimentare puteţi obţine
accesând pagina de internet a
Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare
rurală şi Pescuit - www.apdrp.ro.

DOREL SĂNĂUŢANU,
Facilitator CEA Botoşani

Cursanţii CREA pun în practică ce au învatat la cursuri
Business Networking Event - 29 septembrie 2009, Vaslui
Am avut onoarea şi plăcerea de a fi
invitat la un eveniment de
promovarea afacerilor în Municipiul
Vaslui. Evenimentul intitulat “Business
Networking Event”, organizat de
către Junior Chamber International
(JCI) Vaslui în data de 29 septembrie
2009 a reprezentat un episod inedit
pentru întreprinzatorii vasluieni aflaţi
în cautare de oportunităţi în
contextul declinului economic din
ultima perioadă.
Într-un cadru bine organizat de către
membrii JCI Vaslui, s-au întrunit
oameni de afaceri din diferite
domenii de activitate pentru a face
încă un pas către succesul afacerii
personale. În cadrul întalnirii, mai mult
de 40 de întreprinzatori s-au strâns
pentru a se cunoaşte şi pentru a
evalua noi posibilităţi de colaborare.
Invitaţilor li s-a oferit posibilitatea de a
face networking profesionist în care sau împărţit cărţi de vizită, s-au făcut
prezentări şi s-au stabilit noi contacte
de afaceri. Astfel, antreprenorii au
avut ocazia de a se cunoaste, de a-şi

promova afacerile, de a afla noi
oportunităţi de dezvoltare a businessului propriu (prin aflarea de noi idei si
soluţii inovatoare, găsirea de noi
distribuitori / furnizori potriviţi
domeniului în care activează etc).
De asemenea, a fost ţinută o
prezentare a organizatiei JCI şi a
scopurilor ei.
Membrii JCI Vaslui au organizat astfel
cu succes primul eveniment de acest
gen în mediul de afaceri vasluian.
Business Networking Event - Vaslui a
fost organizat în urma training-ului
“Pregătirea afacerii pentru comerţ în
alte Regiuni ale UE şi export în afara
EU”, din cadrul Proiectului
“Cooperare Regională pentru
Excelenţă Antreprenorială” (CREA)
de către foştii cursanţi Elena Hohota,
Liviu Ciurariu şi Bogdan Berbece. Au
fost folosite metodele şi tehnicile de
networking şi organizare însuşite la
cursuri. Ba mai mult, în urma
experienţei CREA, cei trei
întreprinzatori vasluieni au început să

strângă în jurul lor tineri, pentru
derularea de proiecte cu scopul
dezvoltării comunităţii lor şi au format
organizaţia tinerilor antreprenori
vasluieni “JCI Vaslui” afiliată la cea
mai mare organziaţie din lume de
tineri antreprenori şi lideri Junior
Chamber International. Curând ei au
lasat şi un website de prezentare a
acestor proiecte la adresa
www.jcivaslui.ro
Obiectivul proiectului CREA este
promovarea unei atitudini pozitive
faţă de antreprenoriat, crearea şi
consolidarea de noi afaceri in
Regiunea de Nord-Est prin
implementarea de activităţi de
sprijin, ghidare, consultanţă şi
activităţi inovative de formare
profesională pentru întreprinzatori.
Business Networking Event reprezintă
un pas înainte pentru tânăra
comunitate de afaceri din Vaslui şi un
model ce se doreşte a fi urmat.
MARIUS ALEXA, Trainer

BIROUL CENTRAL CREA
tel. 0232 214778, fax 0232 214779
e-mail: office@esfcrea.ro
Centrul de Excelenţă Antreprenorială Neamţ
Sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Neamţ
telefon: 0233 216663, fax: 0233 216657
e-mail: programe@ccint.ro

Centrul de Excelenţă Antreprenorială Suceava
Sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Suceava
telefon: 0230-521 506, fax: 0230-520 099
e-mail: crea@ccisv.ro

Centrul de Excelenţă Antreprenorială Bacău
Sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Bacău
telefon: 0234 570010, fax: 0234 571070
e-mail: crea@cciabc.ro

Centrul de Excelenţă Antreprenorială Vaslui
Sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui
telefon: 0235 361040, fax: 0235 314151
e-mail: crea@ccivs.ro

Centrul de Excelenţă Antreprenorială Iaşi
Sediul Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Iaşi 2003
telefon: 0332 401870, fax: 0332 401870
e-mail: contact@aoai.ro

Centrul de Excelenţă Antreprenorială Botoşani
Sediul SC Conproiect-Aky SRL
telefon: 0231 515010, fax: 0231 515010
e-mail crea@conproiect-aky.ro
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