
  

 

 certificat ISO 9001:2008 

Operator de date cu caracter personal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 11861/2009 

e-mail: office@europroject.org.ro, web: www.europroject.org.ro 
 

In temeiul legii nr.677/2001, completarea  formularului reprezintă consimţământul de preluare a datelor, titularul fiind de acord cu preluarea datelor. 

Asociația Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT 

1. Este o organizație non-guvernamentală, infiintata in anul 2002, care sprijină dezvoltarea unei 

culturi solide în ceea ce priveşte managementul resurselor umane, a managementului organizaţional şi de 

proiecte, a integrării şi a dezvoltării sociale, prin serviciile de informare şi consiliere profesională, asistență, 

mediere şi plasare de forţă de muncă, furnizare de informaţii privind piaţa muncii, prin serviciile de incubare 

şi asistență în vederea iniţierii unei afaceri (servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici 

eficiente de management), prin proiectele pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă, implementarea de 

proiecte cu finanţare europeană în domeniul resurselor umane, dezvoltării antreprenoriale, cooperării 

transfrontaliere de afaceri. CCMP EUROPROJECT oferă consultanță şi asistenţă pentru organizaţii, 

instituţii publice şi private și persoane fizice care doresc aplicaţii de finanţare pentru proiecte europene în 

diverse domenii de activitate. 

 

2. Deține o importantă expertiză în elaborarea și implementarea proiectelor finanțate prin fonduri 

nerambursabile, însumând până în prezent cel puțin 40 de proiecte încheiate cu succes. 

3. In prezent, CCMP EUROPROJECT este administratorul a doua scheme de minimis in cadrul a 

doua proiecte finantate prin POCU, apelul Romania Start Up Plus si beneficiarul altor proiecte POCU: 

a) Proiectul Antreprenor 2020 (ianuarie 2018 – decembrie 2020) - implementat în parteneriat cu 

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) si Blocul National Sindical 

(BNS). Proiectul are drept obiectiv incurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu prin 

sustinerea infiintarii de intreprinderi cu profil nonagricol in zona urbana din regiunea Sud Vest a Romaniei. 

Implementarea proiectului va conduce la sustinerea a 75 de firme nou infiintate (prin intermediul schemei de 

minimis) si la crearea a cel putin 150 de locuri de munca. Pana in prezent, au fost derulate cursurile de 

dezvoltare a competentelor antreprenoriale in urma carora 631 persoane au fost certificate si au fost selectate 

persoanele care vor fi sprijinite in vederea infiintarii de firme finantate in cadrul schemei de minimis. 

b) Proiectul #Antreprenorium - (ianuarie 2018 – decembrie 2020) - implementat în parteneriat cu 

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA). Proiectul are drept obiectiv 

incurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea infiintarii de intreprinderi cu profil 

nonagricol in zona urbana din regiunea Sud a Romaniei. Implementarea proiectului va conduce la sustinerea 

a 55 de firme nou infiintate (prin intermediul schemei de minimis) si la crearea a cel putin 110 de locuri de 

munca. Pana in prezent, au fost derulate cursurile de dezvoltare a competentelor antreprenoriale in urma 

carora 441 persoane au fost certificate si au fost selectate persoanele care vor fi sprijinite in vederea 

infiintarii de firme finantate in cadrul schemei de minimis. 

c) Proiectul Acasa Plus- antreprenori pentru sustenabilitate (octombrie 2017 – octombrie 2020) - 

Cresterea gradului de ocupare si a culturii antreprenoriale in cele 7 regiuni mai putin dezvoltate din 

Romania, prin crearea si dezvoltarea de start-up-uri cu profil nonagricol in zona urbana, prin asigurarea 

accesului la informatii, la formare antreprenoriala, la servicii personalizate de mentorat si 

consiliere/consultanta, la finantare si suport in dezvoltarea afacerilor a persoanelor din diaspora (Spania, cu 

preponderenta/alte tari europene). 
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Prin atingerea acestui obiectiv, precum si a obiectivelor specifice proiectului, se faciliteaza, pe termen lung, 

in special, accesul pe piata muncii a persoanelor vulnerabile (someri/persoane inactive), dezvoltarea ocuparii 

prin cresterea numarului de mici intreprinzatori (creatori de locuri de munca) in zonele urbane din regiunile 

mai putin dezvoltate din Romania, dar si generare de crestere socio-economica in aceste regiuni.  

d) Proiectul PRACTISIM (octombrie 2018 – ianuarie 2021) – implementat in parteneriat cu Universitatea 

din Craiova. Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea angajabilitatii studentilor printr-o serie 

de activitati de consiliere, orientare profesionala si actiuni cu caracter inovator care vor conduce la 

dezvoltarea de competente antreprenoriale si de aptitudini de munca necesare insertiei acestora pe piata 

muncii. Abordarea proiectului se integreaza in obiectivele POCU 2014-2020, in speta Obiectivul specific 

6.13 „Cresterea numarului absolvenilor de învatamânt tertiar universitar si nonuniversitar care îsi gasesc un 

loc de munca urmare a accesului la activitati de învatare la un potenial loc de munca / cercetare/ inovare, cu 

accent pe sectoarele economice cu potenial competitiv identificate conform SNC si domeniile de 

specializare inteligenta conform SNCDI” prin prisma faptului ca vizeaza dezvoltarea capitalului uman, 

intrucat programul de consiliere si orientare profesionala si practica in intreprinderile simulate vor contribui 

intr-o maniera directa la facilitarea insertiei studentilor pe piata muncii. 

e) Proiectul NEXT STEP (octombrie 2018 – septembrie 2020) Obiectivul general al proiectului “NEXT 

STEP - de la Firma de exercitiu la primul loc de munca“ este reprezentat de cresterea nivelului de 

ocupabilitate si imbunatatirea abilitatilor personale si profesionale pentru un numar de 320 de elevi 

inmatriculati in sistemul national de invatamant, provenind din firme de exercitiu din municipiul Targu Jiu, 

judetul Gorj, prin masuri de consiliere, orientare profesionala, programe de invatare la locul de munca si 

actiuni cu caracter inovator. 

 

f)  Proiectul SEED - Social Economy Entrepreneurship Development  (ianuarie 2020 – iulie 2022) - 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta incurajarea economiei sociale prin infiintarea de intreprinderi 

sociale, in vederea integrarii pe piata fortei de munca a persoanelor din grupurile vulnerabile din regiunile 

Sud-Vest, Sud-Est si Sud. 

4. Are o importantă implicare în promovarea antreprenoriatului si a măsurilor active de ocupare, având 

calitatea de beneficiar/partener în cadrul a cel puțin 10 proiecte POSDRU 2007-2013, Domeniul Major de 

Intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la o viață activă”, 2.3 „Acces şi participare la formare profesională 

continuă”, 3.1 “Promovarea antreprenoriatului”, 3.2 „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, 

5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei de muncă” precum și 6.3 ”Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”, dintre 

care amintim: 

a) COMPETIMM - Dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale în IMM-urile din 

Regiunea SV Oltenia (Martie 2009 – August 2010) 

Scopul proiectului - Încurajarea antreprenoriatului prin promovarea unei atitudini pozitive faţă de 

cultura antreprenorială şi valorificarea şi îmbunătăţirea pregătirii capitalului uman în consens cu 

cerinţele economiei bazate pe cunoştinţe. 

Rezultate: 
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– 225 întreprinzători şi manageri (în proporţii aproximativ egale femei şi bărbaţi) participanţi la 

stagiile de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale şi manageriale şi la dezbaterile din cadrul 

forumurilor regionale; 

– 6 stagii de formare antreprenorială;  

– Un studiu privind nivelul antreprenorial în regiunea Sud-Vest Oltenia; 

– bază de date a IMM-urilor din regiunea vizată; 

– publicaţie cuprinzând rezultatul raportului de cercetare; 

– 20 de cereri de finanţare aplicate de către membrii grupului ţintă; 

– 20 de firme nou înfiinţate în domenii inovatoare de către membrii grupului ţintă; 

– 50 de noi locuri de muncă ca urmare a creării de noi firme. 

 

b) HR-MANAGER - dobândirea abilitatilor necesare practicării unui management eficient al 

resurselor umane in Regiunea Sud-Vest Oltenia (Martie 2009 – August 2010) 

Scopul proiectului - Creşterea gradului de adaptabilitate şi flexibilitate a resurselor umane la mediul 

economic în schimbare şi la provocările globalizării prin dezvoltarea abilităţilor în domeniul 

managementului resurselor umane şi crearea de noi competenţe, deficitare în prezent pe piaţa forţei de 

muncă. 

Rezultate: 

– 125 manageri şi personal operativ cu responsabilităţi în domeniul resurselor umane  

participanţi la stagiile de formare în domeniul managementului resurselor umane; 

– 5 stagii de formare în managementul resurselor umane;  

– Un soft specializat de evaluare si testare a resurselor umane; 

– Un manual de management al resurselor umane; 

– 5 seminarii de informare şi  diseminare a  celor mai bune practici conturate pe parcursul 

proiectului la care au fost invitate IMM-uri ; 

– 50 de strategii de resurse umane elaborate la nivelul IMM-urilor din regiunea Sud-Vest 

Oltenia; 

– 100 de persoane cu responsabilitati in domeniul resurselor umane capabile să răspundă 

cerinţelor mereu în schimbare ale pieţei muncii;  

– 200 de persoane care au beneficiat de instruire specializată în managementul resurselor 

umane; 

– 200 de utilizatori ai soft-ului specializat dedicat evaluării competenţelor personale şi 

profesionale ale grupului ţintă.  

 

c) Corelarea forţei de muncă cu cerinţele pieţei în regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest (Mai 2010 

– Noiembrie 2013) 

Scopul proiectului - Îmbunătăţirea competenţelor şomerilor din regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-

Vest în vederea facilitării accesului la ocupare şi a integrării durabile pe o piaţă a muncii flexibilă şi 

inclusivă. 

Rezultate: 

– 9 focus grupuri organizate; 

– 1 raport de cercetare privind corelarea nevoilor companiilor de la nivel regional cu competenţele 

grupului ţintă;  

– 8 dezbateri informative ; 

– 264 planuri individuale de mediere realizate ; 
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– 37 de persoane cosultate şi asistate în iniţierea unei afaceri sau unei activităţi independente; 

– 28 de participanţi la cursul de competenţe antreprenoriale; 

– 898 de persoane participante la stagiile de formare profesională 

– Peste  2500 de persoane informate, consiliate şi orientate profesional de start-up-uri incubate; 

 

d) Caravana Antreprenoriatului Rural (Decembrie 2011 –Mai 2013) 

Scopul proiectului - Dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor şi comportamentului antreprenorial şi 

managerial modern pentru angajaţi, actuali sau potenţiali întreprinzători din mediul rural, care, prin 

dezvoltarea de afaceri în domenii non-agricole, pot genera dezvoltare locală şi oportunităţi de ocupare 

în Regiunea Oltenia. 

Rezultate: 

- 4 focus-grupuri implementate, cu participarea a 40 de membri ai grupului ţintă  

- 1 Studiu asupra situaţiei nivelului antreprenorial în mediul rural din Regiunea Sud-Vest Oltenia 

şi a oportunităţilor de dezvoltare a antreprenoriatului în domenii non-agricole;  

- 1 campanie de promovare a culturii antreprenoriale în mediul rural;  

- 1 Reţea a Ambasadorilor Antreprenoriatului Rural, care reuneşte 10 antreprenori rurali de 

succes;  

- 10 vizite de lucru organizate şi implementate la punctele de lucru ale afacerilor dezvoltate de 

către Ambasadorii Antreprenoriatului Rural;  

- 125 de membri ai grupului ţintă beneficiari ai serviciilor de consiliere şi asistenţă a grupului 

ţintă în vederea iniţierii şi/ sau dezvoltarii afacerilor non-agricole în mediul rural,  

- 4 sesiuni de curs organizate şi implementate (domenii vizate: „Dezvoltare Antreprenoriala”, 

„Manager resurse umane”),  

- 100 de membri ai grupului ţintă beneficiari ai programelor de formare profesională  

- 15 firme iniţiate de membrii grupului ţintă. 

 

e) Internship Sud - Vest Oltenia (Ianuarie 2012 – Iulie 2013) 

Scopul proiectului - Corelarea programelor de studii din domeniile ştiinte economice, electrotehnică, 

electromecanică, mecanică, automatică, electronică şi calculatoare cu programele de învătare la locul de 

muncă, în vederea îmbunătăţirii tranziţiei studenţilor din regiunea Sud-Vest Oltenia de la şcoală la o 

viaţă activă. 

Rezultate:  

- 15 parteneriate încheiate în vederea facilitării tranziţiei de la şcoala la viaţa activă;  

- 150 de contracte INTERNSHIP încheiate între entitatea proiectului – ca organizaţie 

intermediară, studenţi şi potenţiale firme gazdă, cu scopul reglementării drepturilor şi obligaţiilor 

care decurg din implementarea INTERNSHIP-ului;  

- 150 de stagii de INTERNSHIP implementate, monitorizate şi evaluate, care răspund nevoii de 

corelare a ofertei educaţionale cu nevoile reale ale angajatorilor;  

- 150 de caiete de practică;  

- 150 de fişe de observare. 

 

f) CORE - Corelarea competenţelor şi abilităţilor capitalului uman cu potenţialul local de ocupare 

în regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest (Aprilie 2014 – Octombrie 2015) 

Scopul proiectului - Menţinerea unui număr cât mai mare de persoane pe piaţa muncii prin 
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implementarea de măsuri de ocupare integrate care vizează şomerii, persoanele inactive şi persoanele în 

căutarea unui loc de muncă din regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest. 

Rezultate: 

– 1200 de membri ai grupului ţintă, beneficiari ai serviciilor de informare, consiliere profesională 

individuală şi de grup; 

– 924 de membri ai grupului ţintă participanti la programele de formare profesională;  

– 168 de membri ai grupului ţintă participanţi la cursul de dezvoltare a competenţelor personale 

antreprenoriale şi beneficiari ai serviciilor de consultanţa şi asistenţă antreprenorială; 

– 15 membri ai grupului ţintă premiaţi pentru planurile de afaceri; 

– 15 firme înfiinţate; 

– 13% din persoanele participante la programe integrate şi-au gĂsit un loc de muncă în termen de 

6 luni. 

   

5. CCMP EUROPROJECT deține un vast portofoliu de cursuri de formare profesională 

autorizate CNFPA – atât cursuri de perfecţionare/ specializare, cât şi de calificare: Manager de proiect, 

Competente antreprenoriale, Competențe comune comunicare, Manager al sistemelor de management al 

calităţii, Agent vânzări, Inspector protecţia muncii, Manager al sistemelor de management de mediu, Expert 

accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, Manager Resurse Umane, Competențe manageriale, 

Competențe antreprenoriale, Vulcanizator piese din cauciuc la presă, Electrician instalaţii şi echipamente 

electrice industriale, Operator în prelucrarea cauciucului, Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie, Operator 

introducere, validare şi prelucrare date. Totodată, CCMP EUROPROJECT este furnizor acreditat 

ANOFM de servicii de informare,  consiliere,  servicii de mediere a muncii pe piaţa internă și servicii 

de plasare a forței de muncă.  

6. CCMP EUROPROJECT a implementat sistemul de management al calității ISO 9001:2008 încă 

din octombrie 2009, valabil pentru serviciile de informare și consiliere profesională, asistență, mediere și 

plasare forță de muncă, furnizare de informații privind piața muncii, asistență în vederea inițierii unei afaceri 

(servicii juridice, de marketing, financiare, metode și tehnici eficiente de management), proiecte pentru 

stimularea mobilității forței de muncă, implementarea de proiecte cu finanțare europeană în domeniul 

resurselor umane, dezvoltării antreprenoriale, cooperării transfrontaliere de afaceri. 

 

 

mailto:office@europroject.org.ro
http://www.europroject.org.ro/

