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Investeşte în oameni ! 

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013  

Axa prioritară 5  „Promovarea măsurilor active de ocupare " 

Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea  măsurilor active de ocupare în regiunea Sud Muntenia” 

Titlul proiectului: „Coaching – inovație în antreprenoriat" 

Contract: POSDRU/101/5.1/G/75730 

Beneficiar: S.C. Synthesis Management Consultants SMC - SRL 

 



Beneficiar:   

S.C. SYNTHESIS MANAGEMENT CONSULTANTS – SMC SRL  
 

Buget total: 2.126.320,00 lei 

 

Proiect regional  

Regiunea vizată: Sud - Muntenia 

Judeţul Dâmbovița 

 

Durata de implementare: 24 de luni  

Perioada de implementare: 1 noiembrie 2010 – 31 octombrie 2011 
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Parteneri naţionali: 

• Partener 1 – Agenţia Judeţeană pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă Dâmbovița 

 

• Partener 2 – S.C. Actual Consulting SRL 
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Obiectivul proiectului 
 

    Proiectul a vizat dezvoltarea resurselor umane prin 
crearea, dezvoltarea abilităţilor şi a competenţelor 
antreprenoriale prin metode inovatoare de coaching, în 
regiunea Sud-Muntenia,  judeţul Dâmbovița, pentru 
asigurarea unei forţe de muncă cu un nivel de calificare 
ridicat, competitiv şi dinamic, capabil să se adapteze la 
cerinţele existente pe o piață a muncii flexibilă şi 
incluzivă.  
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Obiective specifice 

 

• O1. Îmbunătăţirea gradului de informare şi conştientizare a resurselor 
umane (şomeri de lunga durată, persoane în căutarea unui loc de 
muncă, şomeri tineri) asupra antreprenoriatului şi oportunităţilor de 
iniţiere de noi afaceri.  

 

• O2. Dezvoltarea culturii antreprenoriale şi creşterea numărului de 
persoane ce demarează afaceri sau activităţi independente în zona 
vizată de proiect pentru crearea de noi locuri de muncă şi obţinerea 
unei rate cât mai mari de ocupare. 

  

• O3. Crearea unui program/metodă inovatoare de coaching pentru 
atragerea şi menţinerea a 200 de persoane pe piaţa muncii, în 
vederea obţinerii unei rate cât mai mare de ocupare a forței de 
muncă.  
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Categorii de grup ţintă care au fost vizate de 
proiect: 

 

300 persoane (50% femei) dintre care: 

• 80 persoane în căutarea unui loc de muncă;  

• 70 şomeri tineri cu vârsta între 16 – 24 ani; 

• 10 şomeri peste 45 de ani;  

• 140 şomeri de lunga durată, din care 50 şomeri 
de lungă durată tineri între 16 – 24 ani 
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Activităţi pentru grupul țintă 

• Consiliere şi orientare profesională 

• Formare profesională în Competenţe 

Antreprenoriale şi module adiţionale: 

TIC, dezvoltare durabilă, egalitate de 

şanse 

• Sesiuni de Coaching specializat 

office@synthesis-management.ro                                                                    
www.synthesis-management.ro  



Rezultate 
• 300 persoane informate  

• 200 persoane implicate în măsuri integrate de orientare 
şi consiliere profesională 

• 200 persoane instruite 

• 20 persoane sprijinite să iniţieze şi să dezvolte o 
afacere/activitate independentă 

• 10 persoane încadrate în muncă  

 

• Studiul economic de dezvoltare regională 

• Ghid de finanţare în antreprenoriat 

• Centru de Coaching Regional Funcţional 

• 200 buc. Dosarul Antreprenorului 
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Programe de formare profesională în domeniul antreprenoriatului: 

 

Grup țintă vizat: 200 de persoane 

-șomeri, 

-șomeri de lungă durată 

-șomeri tineri 

-persoane în căutarea unui loc de muncă 

 

Grupe de formare: 14 grupe 

Fiecare grupă a fost compusă din maximum 28 de persoane  

 

Locații de desfășurare cursuri în: 

• Regiunea Sud – Muntenia, localitatea Târgovişte, jud. Dâmboviţa 
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Pregătirea materialelor de curs: 

 - conform legislație în vigoare 

pentru formare  

-în funcție de nevoile și 
caracteristicile participanților  

 

Formarea efectivă  a demarat în 
luna iunie 2011 şi s-a încheiat în 
luna octombrie 2012. 

office@synthesis-management.ro                                                                    
www.synthesis-management.ro  

 

 



Formare profesională competenţe antreprenoriale 

 

Grupa 1  

• 30.06.2011 – 19.07.2011 

• 12 abslovenţi 

 

Grupa 2 

• 30.08.2011 – 15.09.2011 

• 14 absolvenţi 

 

Grupa 3 

• 12.10.2011 – 28.10.2012 

• 13 absolvenţi 
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Formare profesională competenţe antreprenoriale 

 

Grupa 4 

• 12.10.2011 – 28.10.2011 

• 14 abslovenţi 

 

Grupa 5 

• 05.12.2011 – 16.12.2011 

• 14 absolvenţi 

 

Grupa 6 

• 03.12.2011 – 19.12.2012 

• 13 absolvenţi 
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Formare profesională competenţe antreprenoriale 

 

Grupa 7 

• 16.02.2012 – 29.02.2012 

• 14 abslovenţi 

 

Grupa 8 

• 13.02.2012 – 29.02.2012 

• 14 absolvenţi 

 

Grupa 9 

• 15.02.2012 – 01.03.2012 

• 14 absolvenţi 
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Formare profesională competenţe antreprenoriale 

 

Grupa 10 

• 28.03.2012 – 11.04.2012 

• 14 abslovenţi 

 

Grupa 11 

• 14.05.2012 – 31.05.2012 

• 14 absolvenţi 

 

Grupa 12 

• 14.05.2012 – 31.05.2012 

• 13 absolvenţi 
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Formare profesională competenţe antreprenoriale 

 

Grupa 13 

• 09.07.2012 – 26.07.2012 

• 26 abslovenţi 

 

Grupa 14 

• 16.10.2012 – 28.10.2012 

• 12 absolvenţi 
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Tema programului: elaborarea 

unui plan de afaceri în 

domeniul competenţelor 

antreprenoriale. 

 

 

Rezultat: 20 de participanți 
selectați și premiați 
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Vă mulţumim pentru atenţie! 

 

www.ID75730.synthesis-
management.ro 

antreprenoriat.coaching@yahoo.com 

office@synthesis-managemen.com 
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