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Fondul Social European 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei 
Prioritatea de investiții: 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în 
întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de 
muncă 
Beneficiar: MENTOR  TRADING  SRL 
Partener 1: APOPSI  Romania SA 
Partener 2: UAT Drobeta Turnu Severin 
 
Titlul proiectului: „SMART Social Start-up” 
Contract de finanțare nr. POCU/449/4/16/128527 
Cod SMIS: 128527 
 

 

INVITATIE/ COMUNICAT CARAVANA PROIECT POCU 128527 

Pitesti, 9 Martie 2020, ora 16 

Locatie: Mentor Trading, Pitesti, Calea Dragasani Nr. 20, Etajul 3, Judetul Arges 

 

Caravana de promovare a proiectului ” Smart Social Start-up” ajunge la Pitesti ! 
 
    Mentor Trading SRL, în parteneriat cu APOPSI Romania SA si UAT Municipiul Drobeta Turnu 
Severin, anunță că în data de 9 martie, la Pitesti, va avea loc evenimentul de promovare a 
proiectului ” Smart Social Start-up”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020.  
 
Astfel, vă așteptăm la: 

• Pitesti, Judetul Arges, Strada Calea Dragasani nr. 20, Etaj 3, ora 16.00 
Întâlnirea va avea o durată de circa 3 ore, în care participanții vor avea posibilitatea să afle 
informații cu privire la inscrierea in proiect, aspecte legate de funcționarea unei întreprinderi 
sociale în contextul legislativ actual, despre economia sociala, referitoare la Regiunea Sud 
Muntenia, alte activități planificate a fi derulate în cadrul proiectului.  
In cadrul evenimentului vor fi oferite informatii inclusive despre programele de formare, 
metodologia de selectie a grupului tinta ( cu accent pe oportunitatile oferite si principalele conditii 
pentru a beneficia de acestea) economia sociala, antreprenoriat social (oportunitatile si riscurile 
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antreprenoriatului social), teme secundare, nediscriminare, egalitate de sanse, inovare sociala, 
dezvoltare durabila, celelalte principii orizontale ale Uniunii Europene etc. 
Vei putea afla ce conditii trebuie indeplinite pentru a te inscrie, pentru a participa la cursurile de 
formare in  antreprenoriat social, ce fel de afaceri pot primi finantare si ce alte oportunitati iti 
oferim. De asemenea,     vei afla informatii relevante despre economia sociala si vei beneficia de 
experienta unor antreprenori din domeniul economiei sociale, invitati la eveniment. 
Vor fi prezentate mai multe modele de întreprinderi sociale din România/ UE, precum si analiza 
mediului antreprenorial, densitatea intreprinderilor sociale la nivel regional, punctele tari si 
punctele slabe, oportunitatile si amenintarile, in vederea valorificarii oportunitatilor de 
antreprenoriat social.           Organizatorii vor răspunde la întrebări și vor oferi toate informațiile 
necesare pentru luarea deciziei de a te inscrie in proiect. 
La eveniment, participantii vor avea la dispozitie materiale de promovare/                                                               
cu prezentarea subiectelor dezbatute, cu datele de identificare a proiectului, brosuri  cu informatii 
relevante. 
 
Proiectul isi propune, ca obiectiv general, infiintarea a 21 de intreprinderi sociale in regiunile Sud-
Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Vest si sprijinirea acestora pentru a deveni auto-sustenabile.  
Totodata, prin incurajarea si sustinerea antreprenoriatului social, ca urmare a activitatilor de 
formare si consiliere antreprenoriala oferite catre 101 persoane, proiectul vizeaza dezvoltarea 
comunitatilor locale si crearea a cel putin 105 locuri de munca. 
 
Numarul de persoane pe care le asteptam este de circa 50, asa ca, daca vrei sa participi, te rugam 
sa confirmi participarea la adresa de e-mail office@mentor-group.ro . 
Informații suplimentare pot fi accesate pe website-ul proiectului https://smartsocial.ro/,  
pe pagina de Facebook  https://www.facebook.com/smartsocialstart/ 
sau pot fi solicitate la tel 0745/119119, mail office@mentor-group.ro . 
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