
 
 
 
 
DENUMIRE PROIECT: START UP YOURSELF 
Cod SMIS: 104206 
Contract de finanțare: POCU/82/3/7/104206  
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 
Prioritatea de investiții 8iii – Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusive 
a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare 
Obiectiv specific 3.7 – Creșterea ocupării și susținerii întreprinderilor cu profil non-agricol din zona 
urbană 
 

 

1 

 
SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI INFORMAŢII NECESARE PENTRU  

achiziţia de 
 

Servicii de realizare materiale tiparite necesare implementarii proiectului START UP 
YOURSELF, Cod SMIS: 104206, contract de finanțare: POCU/82/3/7/104206 

 
 
 

1. Obiectivul general al proiectului 
Obiectivul general/scopul proiectului este încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont 
propriu prin susţinerea înfiinţării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană în 
Regiunea Nord-Est. 
 
Proiectul îşi propune creşterea ocupării prin susţinerea înfiinţării de noi întreprinderi cu profil 
non-agricol din zona urbană. Proiectul se adresează persoanelor fizice (şomeri, persoane 
inactive, persoane care au un loc de muncă şi înfiinţează o afacere în scopul crearii de noi locuri 
de muncă) din Regiunea Nord Est care intenţionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă în 
mediul urban.  
 
Scopul proiectului este de a sprijini persoanele fizice din Regiunea Nord-Est să îşi deschidă o 
afacere prin acordarea atât de sprijin financiar, cât şi de formare profesională în domeniul 
antreprenoriatului, activităţi de mentorat şi stagii de practica.  Masurile de intervenţie în cadrul 
proiectului vizează realizarea urmatoarelor etape: 
• îmbunătăţirea competentelor în domeniul antreprenorial a cel puțin 400 de persoane care 
intenţionează să înfiinteze o afacere, membri ai grupului ţintă; 
• selecţia a minimum 48 de planuri de afaceri propuse de reprezentanţi ai grupului ţintă; 
• minimum 48 de rapoarte de stagii de practică aferente stagiului efectuat de persoanele ale 
căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării de ajutor de minimis. 
  
Toate măsurile vizate în cadrul proiectului vor avea ca obiectiv încurajarea celor care doresc să 
îşi deschidă o afacere.  
 
OS 1. Facilitarea accesului la formare profesionala in domeniul antreprenoriatului pentru minim 
400 de persoane din Regiunea Nord-Est care fac parte din randul somerilor, persoanelor 
inactive, persoanelor care au un loc de munca si infiinteaza o afacere în scopul crearii de noi 
locuri de munca. 
OS 2. Dezvoltarea a minim 48 de planuri de afaceri cu potential de a deveni afaceri de succes 
prin acordarea ajutoarelor de minimis si dezvoltarea abilitatilor practice ale antreprenorilor. 
OS 3. Dezvoltarea, monitorizarea si promovarea a 48 de afaceri in domenii diverse la nivelul 
Regiunii Nord Est. 
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2. Obiectul contractului de servicii: 
 
Serviciile de tipărire sunt necesare promovării proiectului şi derulării campaniei de informare 
şi conştientizare a grupului ţintă. 
Astfel se vor realiza materiale necesare derulării activităţii A1. Informarea și conștientizarea 
grupului țintă (subactivităţi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) vizat privind oportunitățile oferite prin proiect și 
încurajarea antreprenoriatului în fiecare județ din Regiunea Nord-Est. 

 
Specificaţii tehnice şi cantitative 

Pentru activtatea A1. Informarea și conștientizarea grupului țintă (1.1, 1.2, 1.3, 1.4): 
Nr. 
crt. 

Descriere 
produs 

Cantitate Descriere Perioada 

1 Afişe 1200 Format: A3 
Nr. culori: policromie, o faţă 
Suport tipografic: autocolant 

Luna 2 de proiect: 
Februarie – Martie 
2018 

2 Broşura 700 Format: A5 
Nr. pagini: 12 pagini + 4 coperţi 
Suport tipografic exterior: hartie dublucretat 
lucios 250g/mp 
Suport tipografic interior: hartie 130g/mp 
Nr. culori: policromie coperţi şi interior 
Finisare: capsare. 

Luna 2 de proiect: 
Februarie – Martie 
2018 

Toate materialele/produsele menţionate în tabelul de mai sus vor fi în mod obligatoriu 
inscripţionate cu însemnele proiectului şi vor respecta prevederile din "Manualul de identitate 
vizuală” privind instrumentele structurale 2014-2020 în România.  
Pentru toate materialele care se vor realiza, etapele parcurse de către contractant vor fi 
următoarele: 
• Prestatorul va începe realizarea materialelor pe bază de comandă.  
• Tiparirea în cantităţile şi specificaţiile precizate după primirea Bunului de tipar/Bunului de 
inscripţionat.  
• Livrarea materialelor se va face la sediul achizitorului pe baza de proces verbal si raport de 
prestare care va reda modul în care a fost respectat contractul, calendarului, etc. Materialele 
trebuie livrate în stare bună. Defectele apărute ca urmare a transportului se vor remedia ulterior 
pe cheltuiala prestatorului. 
 

Întocmit, 
Onofraş Geta 


