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Despre noi 

Uniunea Editorilor din România (UER) este una din cele mai importante asociații patronale 
și profesionale din domeniul culturii scrise, înfiinţată în 1994 sub denumirea de Asociaţia 
Editurilor cu profil Pedagogic. Uniunea reunește importante edituri românești, care 
produc și comercializează carte școlară și universitară, literatură română și universală, 
carte pentru copii, lucrări pentru orizontul educațional și cultural, carte de învățătură 
adresată tuturor vârstelor.

Uniunea s-a făcut cunoscută publicului larg mai ales prin demersurile privind asigurarea 
calității manualelor şcolare, dar şi ca Secţie Naţională a Consiliului Internaţional al Cărţii 
pentru Copii şi Tineret (IBBY).

În cadrul Uniunii funcționează Centrul Naţional „ProEdit” de formare a personalului din 
sectorul editorial şi din domeniile adiacente sub egida căreia, UER organizează cursuri de 
formare profesională specifice industriilor creative.
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Partenerii proiectului DANTE-NV

CRFPS Pro Vocație este o organizație nonguvernamentală, înființată în 2002, din 2003 este centru de 
evaluare a competențelor profesionale și furnizor de formare profesională cu precădere în ocupații 
din domeniul social, autorizat de ANC. A realizat cursuri de formare și evaluare de competențe în 
condiții reale de muncă pentru un număr de peste 10.000 de persoane. 

În anul 2011, Pro Vocație s-a autorizat ca centru de informare și consiliere de către AMOFM București 
și începe dezvoltarea departamentului de consiliere vocațională, dezvoltând propriile instrumente 
de evaluare. În anul 2013, Pro Vocație s-a autorizat ca centru de mediere a muncii.

Bemol Capital a fost înființată în anul 2008 și este o firma românească specializată în servicii de 
consultanță și formare profesională. 

În cadrul unor proiecte internaționale, Bemol Capital a furnizat diverse servicii suport privind 
inserția pe piață muncii a diverselor categorii de grup-țintă, respectiv: servicii de consiliere pentru 
promovarea ocupării forței de muncă, cu accent pe detalierea cadrului instituțional și aspectele 
legate de remunerare și de securitate socială, precum și informații privind căutarea unui loc de 
muncă, dreptul la muncă, informațiile referitoare la aspecte juridice și obligații fiscale pentru 
înființarea întreprinderii și funcționarea acesteia, proiectarea unui plan de afaceri, tehnici de 
marketing etc.
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Despre voi

Proiectul a luat naștere în urma identificării necesității de sprijinire a categoriilor de persoane care fac parte din grupul-țintă, 
care doresc să-și deschidă o afacere pe cont propriu (start-up), dar nu dispun de cunoștințele și finanțarea necesare.

Prima nevoie identificată la nivelul persoanelor ce alcătuiesc grupul-țintă este lipsa cunoștințelor necesare inițierii unei afaceri. 
Prin studiile statistice realizate la nivel național și disponibile publicului larg pe site-ul www.insse.ro la secțiunea Piața forței 
de muncă, dar și în Acordul de Parteneriat 2014-2020 se constată o nevoie generală de specializare și participare la cursurile 
de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, deoarece există o lipsă acută de informații cu privire la mediul de afaceri și la 
riscurile și oportunitățile din fiecare domeniu.

Proiectul nostru răspunde acestei nevoi prin activități de formare propuse cu accent pe aplicații practice (modulul antreprenoriat 
propus conține 30 de ore teorie dublate de 50 de ore de practică în care se va pune accentul pe studii de caz), dar și prin 
înființarea Centrelor de Resurse pentru Start-up-uri care au ca obiectiv facilitarea accesului la sursele de informare și consiliere 
de specialitate.

Știm că, în calitate de viitor antreprenor, ai nevoie de:

     Resurse financiare
     Educație antreprenorială specializată
     Cunoașterea pașilor pentru demararea unei afaceri
     Interacțiune cu alți antreprenori
     Schimb de experiență cu antreprenori de succes
     Apartenența la o comunitate antreprenorială



6 7DANTE-NV. Dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunea Nord Vest DANTE-NV. Dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunea Nord Vest

Despre DANTE-NV

Bugetul total al proiectului: 13.268.723,70 lei

Contribuția din partea Uniunii Europene și din Bugetul Național: 13.210.096,24 lei 

Durata proiectului: 36 luni (ianuarie 2018 – decembrie 2020)

Contribuția proprie: 58.627,46 lei 

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 
Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
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Ce ne propunem?

Dezvoltarea culturii antreprenoriale în regiunea Nord Vest prin:

     Susținerea înființării de noi afaceri în domenii competitive.
     Pachet integrat de educație antreprenorială.
     Sprijin financiar nerambursabil de maxim 148.600 lei / plan de afacere pentru 54 întreprinderi.
     Acordarea unor premii desfășurate în cadrul concursurilor după cum urmează: 30 premii în valoare de 1.250 lei,
     30 premii în valoare de 1.000 lei, 30 premii în valoare de 750 lei.

Cine se poate înscrie?

ÎNSCRIE-TE ÎN PROIECT!

     Ai peste 18 ani și locuiești în regiunea Nord Vest?
     Ești angajat, șomer sau persoană inactivă?
     Vrei să deschizi o afacere non-agricolă într-un domeniu competitiv?
     Afacerea ta va fi localizată în mediul urban într-unul din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, 
     Satu Mare sau Sălaj?
     Vei angaja minim 2 persoane în firma ta?
     Nu ești acționar majoritar în altă firma?
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Care sunt industriile creative?
     MODĂ
     PUBLICITATE
     EDITARE
     DESIGN
     JOCURI, JUCĂRII
     MUZICĂ

     FILM
     CERCETARE & DEZVOLTARE
     ARTĂ
     MESTEȘUGURI
     SOFTWARE
     TV / RADIO

Care sunt domeniile competitive?
     TURISM ȘI ECOTURISM – tur operator, agenții de turism, cazare.
     TEXTILE ȘI PIELĂRIE – croitorie, haine pentru copii, design vestimentar.
     LEMN ȘI MOBILĂ – recondiționare mobilier, atelier handmade, atelier tâmplarie.
     INDUSTRII CREATIVE – marketing digital, fotografie, video, arhitectură.
     INDUSTRIA AUTO ȘI COMPONENTE – service auto, fabricarea componentelor auto.
     SĂNĂTATE ȘI PRODUSE FARMACEUTICE – servicii medicale, stomatologie, kinetoterapie.
     TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR ȘI TELECOMUNICAȚII – repararea echipamentelor electronice și optice, activități de
     telecomunicații prin rețele cu cablu, activități de realizare a software-ului la comandă, activități ale portalurilor web. 
     PROCESAREA ALIMENTELOR ȘI BĂUTURILOR – restaurant, cafenele, fast-food, pizzerie, sushi bar, noodle bar,      
     cofetărie.
     ENERGIE ȘI MANAGEMENT DE MEDIU – transport cu bicicleta, colectarea deșeurilor periculoase și nepericuloase,
     recuperarea materialelor reciclabile sortate.
     BIOECONOMIE, BIOFARMACEUTICĂ ȘI BIOTEHNOLOGII – activități de testări și analize tehnice, cercetare-dezvoltare în
     biotehnologie, cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.
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Ce activități se vor puncta suplimentar?

     DEZVOLTARE DURABILĂ - activități dedicate protecției mediului, eficienței energetice, atenuării schimbărilor     
     climatice și adaptării la acestea, biodiversității, rezistenței la dezastre, prevenirii și gestionării riscurilor.
     SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CO2 – livrare cu bicicleta, reciclare, 
     utilizarea energiei regenerabile.
     INOVARE SOCIALĂ – angajare de persoane din categorii vulnerabile, combaterea discriminării, preluarea unor servicii 
     publice adresate comunității, dezvoltarea de cooperative pentru livrarea unor servicii necesare în comunitate.
     UTILIZARE INSTRUMENTE INFORMATICE – magazin online, platforme virtuale, promovare prin internet, soft
     pentru gestionarea afacerii.
     CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE TEHNOLOGICĂ – aplicații informatice, tehnologii noi în sănătate.

     Aproximativ 148.600 lei / plan de afacere
     Tranșa inițială: max. 75% aproximativ 111.450 lei
     Tranșa finală: 25% - aproximativ 37.150 lei
     Criteriu acordare tranșă finală: Venituri reprezentând minim 30% din prima tranșă.

Sprijinul financiar pentru planurile
de afaceri câștigătoare
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Calendarul activităților

ANUL 2018

FEBRUARIE - IUNIE

Înscriere

MARTIE - AUGUST

Program de formare
antreprenorială acreditat

APRILIE - OCTOMBRIE

Concurs și selecție
planuri de afaceri

SEPTEMBRIE - DECEMBRIE

Stagii de practică
la firme de profil

ANII 2019-2020

IANUARIE - MAI 2019

Asistență pentru 
înființarea întreprinderilor

MARTIE 2019 - IUNIE 2020

Monitorizarea 
întreprinderilor/decontarea 

ajutorului de minimis

MARTIE - DECEMBRIE 2020

Monitorizarea funcționării
și dezvoltării întreprinderilor

IANUARIE - MAI 2019

Mentorat anterior 
înființării întreprinderilor
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Ce va cuprinde pachetul de educație
antreprenorială?

     Curs acreditat de formare antreprenorială
     Workshop-uri organizate în cadrul fiecărei grupe de curs privind temele secundare vizate de proiect
     Stagii de practică în cadrul unor firme de profil
     Consultanță și mentorat anterior înființării întreprinderilor
     Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea afacerii

Program de formare antreprenorială

     Curs acreditat de Ministerul Muncii
     80 ore de curs (30 teorie, 50 practică) începând cu luna martie 2018
     Minim o grupă de curs în fiecare județ din Regiunea Nord Vest
     Flexibil, ușor de înțeles, exemple practice
     Instrumente practice pentru afaceri
     Formatori cu o vastă experiență în domeniul dezvoltării de start-up-uri
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Ce vei învăța la programul de formare 
antreprenorială?

     Legislația aplicabilă mediului de afaceri în România
     Strategia de dezvoltare a afacerii
     Cunoștințe financiare
     Analiză pieței și poziționare
     Cunoștințe de marketing
     Abilități antreprenoriale personale
     Resurse umane
     Resurse materiale
     Managementul afacerii
     Dezvoltarea responsabilă a întreprinderii
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10 motive sa te înscrii în proiect

        Sprijin din partea unor traineri cu experiență să îți elaborezi propriul plan de afaceri.

        Participare la sesiuni de informare și workshop-uri pe teme de interes cu specialiști.

        Diplomă acreditată de formare în competențe antreprenoriale.

        Finanțarea celor mai bune 54 planuri de afaceri. 

        Aproximativ 148.600 lei pentru fiecare plan de afaceri câștigător.

        90 de persoane vor beneficia de premii între 750 – 1250 lei în cadrul concursurilor organizate. 

        Consultanță personalizată pentru afacerea ta.

        Participarea la stagii de practică în societăți de profil.

        Sprijin personalizat pentru deschiderea afacerii tale.
        
        Consiliere și monitorizare pentru primul an de funcționare a întreprinderii.
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Suntem aici să îți oferim 
întregul sprijin de care ai 

nevoie!

dantenv@uer.ro
e-mail

dantenv.uer.ro
website

facebook.com/dantenv
facebook
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