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Asociația Inceptus România funcționează ca un intermediar între actorii societății
civile, potențialii beneficiari/parteneri

în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă și autoritățile responsabile cu

gestionarea programelor de finanțare și cu autoritățile publice în general, pentru o

creștere a mediului social, economic, cultural, prin atragerea de fonduri

nerambursabile care să susțină aceste demersuri.

Educația, științele, artele, tradițiile și cultura sunt principalele domenii de interes pe

care Asociația Inceptus România își reflectă acțiunile, promovând schimbul de bune

practici și competențe în managementul de proiect, dorind să devină un nucleu de tip

think-tank al expertizei și comunicării.

MISIUNEA

Scopul organizației este de a

participa la dezvoltarea sustenabilă a comunității, prin implementarea de

proiecte, precum și de creștere a capacității mediului organizațional în

accesarea de programe de finanțare nerambursabilă.

SCOP



Asociația Inceptus România (AIR), 

este o organizație
non-guvernamentală fondată în anul 2010 care are ca scop promovarea și

dezvoltarea parteneriatelor între actorii care acționează la nivel regional,

inter-regional, național și internațional în vederea asigurării unei dezvoltări

sustenabile prin implementarea de proiecte. Prin prioritățile strategice Inceptus

România promovează investițiile în dezvoltarea capitalului uman, în educația pe

tot parcursul vieții, în susținerea unei economii locale competitivă și

sustenabilă pe termen lung. 

Pentru realizarea priorităților

strategice, asociația este implicată în implementarea de proiecte europene

cofinanțate

prin Fondul Social European precum și în furnizarea de măsuri active de ocupare

și cursuri de formare profesională, fiind furnizor acreditat de măsuri active

și furnizor autorizat de formare profesională.

prezentare AIR



Principalele activități
 și 

servicii furnizate 
AIR

Implementare proiecte
cu finanțare nerambursabilă;

Servicii de informare,
consiliere și mediere pe
piața internă a muncii;

Servicii de formare
profesională

 Informare și consultanță

Elaborarea Strategiilor de

Consultanță și

Consultanță în

Asistență în aplicarea

Consultanță în

Dezvoltare Durabilă,
Planurilor de afaceri, Studiilor

de Prefezabilitate și de
Fezabilitate

         

management de proiect în
toate etapele proiectului

   

monitorizare și evaluare
proiecte/programe derulate cu

fonduri publice;
       

procedurilor de achiziții
publice și întocmirii

documentației necesare 
       

comunicare, informare și
aspecte de vizibilitate a

proiectului.

Identificarea unui
program de finanțare
pliat pe specificul nevoilor
organizației



Echipa

ANDREI MIHAI POP

A pus bazele asociației: 2010
Pasionat de proiecte și idei inovatoare, în 2010 Andrei a pus bazele asociației
cu misiunea de a contribuii la schimbarea comunității în bine. Proiectele
derulate de Inceptus România oglindesc valorile inițiale cu care a fost
înființată, fapte responsabile, bun simț și respect față de oameni și dorința de
a aduce schimbare.

FONDATOR ȘI MANAGER DE PROIECT 

ASOCIAȚIA INCEPTUS ROMÂNIA

TUNDE CSATA
S-a alăturat echipei în: 2014
Tünde s-a alăturat echipei Inceptus în 2014 având diverse funcții în cadrul
organizației. Momentan coordonează din partea Asociației Inceptus România
un proiect din domeniul educației și se implică în dezvoltarea proiectelor noi
în special pe domeniul antreprenorial și educația adulților.

ANDREEA HAVA

S-a alăturat echipei în: 2014
Andreea lucrează din 2005 în domeniul gestionarii si managementului
finanțărilor nerambursabile. A scris, a coordonat și a evaluat proiecte care
vizează dezvoltarea resurselor umane, cultura și educație. Experiența ei se
materializează în investiții de peste 3 mil. EUR, buget total cumulat al
diferitelor proiecte scrise și coordonate respectiv în peste 500 de proiecte
evaluate.

VICE-PREȘEDINTE ȘI MANAGER DE PROIECT 

ASOCIAȚIA INCEPTUS ROMÂNIA

ANCA ANDREEA MICLEA

S-a alăturat echipei în: 2014
Anca lucrează din 2005 în domeniul gestionarii si managementului
finanțărilor nerambursabile. A scris, a coordonat și a evaluat proiecte care
vizează dezvoltarea resurselor umane și educație. Experiența ei se
materializează în investiții de peste 5 mil. EUR, buget total cumulat al
diferitelor proiecte scrise și coordonate respectiv în peste 500 de proiecte
evaluate.

 MANAGER DE PROIECT 

ASOCIAȚIA INCEPTUS ROMÂNIA

RADU MARINCEAN

S-a alăturat echipei în: 2014
Socionomist, cu o abordare radical contraintuitivă asupra finanțelor și
economiei, urmăresc cu pasiune fluctuațiile mentalului colectiv și modul cum
acestea motivează comportamentele sociale, incluzând schimbări în
economie, preferințe politice, piețe financiare sau cultură populară. Și mult
Haiku: Valoarea, un chin, / O cale mai ușoară - / Folosind banii. Împărtășim
prin / Contagiune virală / Starea de spirit.



COSMINA SIMON

S-a alăturat echipei în: 2014
Cosmina își desfășoară activitatea în cadrul echipei Inceptus din anul 2014
având diverse funcții în cadrul organizației. Din 2017 a coordonat
implementarea proiectului Startup AIR - Antreprenoriat Inovativ în Regiunea
Nord-Vest – un proiect care sprijină tinerii antreprenori din regiunea Nord-
Vest.

OANA BARTHA

S-a alăturat echipei în: 2014
Oana lucrează în cadrul Asociației Inceptus Romania din 2014 la
departamentul financiar. Acum este Managerul Financiar al Asociației
Inceptus România și caută adrenalina printre cifre și bugete.

ANDREI STAN

S-a alăturat echipei în: 2015
Andrei este membru al echipei Asociației Inceptus din 2015, are experiență
din 2009 în domeniul accesării finanțărilor nerambursabile, iar în ultimii doi
ani s-a ocupat de sprijinirea antreprenorilor români din Diaspora care și-au
dezvoltat propriile afaceri în România și pe care Andrei i-a ajutat să le
implementeze.

RARES IANCU

S-a alăturat echipei în: 2018
Rareș este membru al Asociației Inceptus România din anul 2018. Deține
experiență în accesarea finanțărilor nerambursabile, fiind activ în sprijinirea
afacerilor antreprenorilor români din Diaspora și a celor din țară.

RAMONA APETROAIEI

S-a alăturat echipei în: 2014
De-a lungul anilor Ramona s-a implicat în dezvoltarea proiectelor asociației,
fie ele destinate educației și formării profesionale, sprijinirii patrimoniului
cultural și cooperării internaționale sau dezvoltării antreprenoriatului. În
ultimul an a coordonat activitatea de raportare și de implementare a
proiectului Antreprenor ACASĂ dedicat persoanelor din diaspora.



ELENA TAMAS

S-a alăturat echipei în: 2018
Elena este membră a Asociației Inceptus România din anul 2018. Deține
experiență în accesarea finanțărilor nerambursabile, fiind activă în sprijinirea
afacerilor antreprenorilor români din Diaspora și a celor din țară.

EDIT LASZLO

S-a alăturat echipei în: 2014
Edit   s-a alăturat echipei Inceptus în 2014 având diverse funcții în cadrul
organizației. Studiile absolvite   sunt cele din domeniul asistenței sociale și al
psihologiei. Are experiență în domeniul consilierii vocaționale și al asistării
prin consiliere și terapie a copiilor defavorizași.   Din 2010 s-a implicat în
numeroase proiecte europene care se adresau tinerilor și adulților
marginalizați social. În prezent  se implică în proiectele din domeniul educației
în formarea cadrelor didactice  și a părinților ca și coordonator consilier.

ANDRA DOMSA

S-a alăturat echipei în: 2014
Andra a început colaborarea cu Asociația Inceptus în anul 2014. Este o
persoană ambițioasă și veselă căreia îi plac călătoriile. În timpul liber, și când
este zăpadă, este și monitor de snowboard. Lucrează din 2009 în domeniul
fondurilor europene. Este un voluntar convins, a coordonat diferite proiecte
de voluntariat destinate tinerilor, dar a și participat ca voluntar în cadrul unor
proiecte la nivel național și internațional.

GHITA TODICA

S-a alăturat echipei în: 2014
Ghiță s-a alăturat echipei Inceptus în 2014 având diverse funcții în cadrul
organizației. De profesie este asistent social și a acumulat experiență în
implementarea proiectelor europene din 2010.   Momentan se implică în
proiectele din domeniul educației în formarea cadrelor didactice și în munca
cu copiii ca animator socio-educativ.

ANDREEA ANTON
S-a alăturat echipei în: 2015
Andreea s-a alăturat echipei Inceptus în 2015, ca stagiară în cadrul proiectului
Claudiopolis. Următorii doi ani a participat la diferite activități ale Asociației
Inceptus în calitate de voluntară.  Din octombrie 2017 își desfășoară
activitatea în cadrul proiectelor Inceptus ca asistent proiect și sprijinind
antreprenorii finanțați prin proiectul Start Up AIR – Antreprenoriat Inovativ
în Regiunea Nord-Vest, în implementarea planurilor de afaceri.



succese  în
implementarea

fondurilor
structurale

Nimic nu este dificil dacă îl spargi
în sarcini mici, asimilabile. –

Henry Ford



PROIECTE EUROPENE DE
ANTREPRENORIAT



Ce ne-am propus prin
proiectul Startup-AIR?
Să încurajăm inițiativa unor tineri de-a deveni
antreprenori și să finanțăm cele mai îndrăznețe
idei de afaceri. Astfel, am reușit ca prin proiectul
START UP AIR – Antreprenoriat Inovativ în
regiunea Nord-Vest să acordăm un sprijin
Financiar nerambursabil în valoarea de maxim
148.600 lei pentru 60 de antreprenori din regiunea
Nord-Vest.

Imaginează-ți lumea
în care 

vom trăi: cum poți
schimba prin
afacerea ta 

lumea în care vom
trăi, lumea spațiilor,
a obiectelor, lumea

reală
și cea virtuală,
comunitatea?

Durata: ianuarie 2018- ianuarie 2021
Valoarea totală proiect: 3,764,370.00 LEI
Sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți
Statut AIR: solicitant
Parteneri: Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud (CCIBN), 
SC Fiatest SRL, Patronatul Tinerilor Întreprinzători Cluj

STARTUP  air
antrepenoriat inovativ în regiunea de
NORD-VEST

RETROSPECTIVĂ 

437 participanți la cursul de
antreprenoriat

certificați antreprenoriat 383
sesiuni teme secundare 

(INOVARE SOCIALĂ și 
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICĂRII

-TIC)56
8ATELIERE INOVA TALKS 

( INOVARE SOCIALĂ și tic)

1 CONCURS PLANURI DE AFACERI

60STAGII DE PRACTICĂ

sesiuni de CONSILIERE,
 CONSULTANȚĂ, MENTORAT 60

60
AFACERI FINANȚATE



despre oameni de succes

Sunt Sebastian Achim, programator, absolvent al
Facultatii de Constructii din Cluj si da, viitor
antreprenor în domeniul beauty. Cum spune zicala
“In spatele unui barbat puternic stă o femeie și mai
puternică” și eu o am pe soția mea Laura, Makeup
Artist și Estetician de peste 4 ani și împreună
vrem să oferim, prin salonul nostru de
înfrumusețare, mai mult decât clasicele
servicii.  Emoție, Relaxare, Bună Dispoziție, pentru
întreaga ta familie.

Sunt Tudor Bonta, am 28 de ani și locuiesc in
Șimleu-Silvaniei, unde de generații, familia mea
este preocupată de prelucrarea lemnului. 
Finanțarea nerambursabilă ma va ajuta sa lansez o
afacere de familie, modernă, pentru a produce
ferestre și uși din lemn stratificat cu geam
termopan. 
Odată cu achiziția echipamentelor performante voi
putea oferi beneficiarilor interesați și case de lemn,
terase, scări de interior din lemn masiv, uși,
ferestre, obloane din lemn stratificat, până la
poduri japoneze și fântâni de lemn. 

 Activitatea Pouf are în vedere inovația, designul de
produs, sustenabilitatea, comunicarea, mobilierul,
moda, materialele moi și rigide. Studioul e o sursă
de fun și cooolnes în zona industriei de design de
mobilier. Atenția lor merge spre evoluțiile din
tehnologie și spre mentalitățile ce seteaza
trendurile. Și-au dezvoltat o metoda solida de lucru
axată pe nevoile și manierele utilizatorilor.
Studioul generează confort pentru produse,
formulează idei și creează expoziții.

lumea antreprenorilor

ACHIM SEBASTIAN
salon de infrumusețare prelucrarea lemnul

oana big
producție pouf-uri

tudor bonta



Catrinel Săbăciag este un designer/ artist vizual
din Cluj-Napoca. Ea lucrează la granița dintre
designul de obiect, instalație de artă și sculptură.
Studioul are o abordare experimentală, si se
concentrează pe explorarea materialelor noi.

 Catrinel este interesată de percepție și mișcare, în
timp ce temele pe care le abordează cel mai des
sunt entropia, percepția timpului și a luminii.
Principalele obiecte produse sunt corpurile de
iluminat și ceasuri de perete alternative.

Cum ar arăta viața ta dacă stresul și tensiunile s-ar
diminua? 

Dacă ai învăța o abilitate nouă, ai dobândi
echilibru emoțional, ai învăța să îți exteriorizezi
emoțiile și gândurile? 

Dacă nivelul creativității ar fi la un nivel care să iți
permită să gasești soluții în business și în viață de
zi cu zi mult mai ușor și mai inovativ? 

Cum ar fi să identifici în echipa ta abilitățile
oamenilor și astfel să iți crească profitabilitatea? 
Și cum ar fi dacă ai afla ce spune subconștientul
tău, dacă te-ai cunoaște prin intermediul artei? 

Și dacă am face asta de copii, nu doar adulți fiind?
 Simina ARTS, organizator ateliere creative pentru
copii, adulți și companii, are ca misiune să te ajute
să obți toate aceste beneficii. O afacere pornită de
Simina Tulai, din pasiune pentru artă și oameni,
din suflet pentru suflete. 
Facebook:  Pictez cu Sufletul.

catrinel săbăciag
design oaf

simina tulai
artă

mircea mihai bujiță
lucrări construcții

Salut, numele meu este Bujita Mircea Mihai, am 31
de ani și sunt Inginer Constructor. 

Cu o activitate îndelungată în domeniul execuției
și a proiectării mi-am propus crearea proiectului
NAPOCASERV, care vine în susținerea clienților
ce își doresc amenajarea spațiilor interioare și
exterioare oferind o gamă largă de servicii.

ioan câmpean
tehnologie 3d

Mă numesc Câmpean Ioan și sunt un
,,maker’’pasionat de tehnologie, inovație și
dezvoltare continuă. 

MakersCafe este locul în care oamenii se pot
bucura de emoția de a face lucruri noi împreună,
de a experimenta noile tehnologii într-un cadru
plăcut și creativ, cu ajutorul printării 3D și laser. 

Prin acest proiect doresc să aduc atât orașului, cât
și comunității de ,,makers’’ din Cluj, posibilitatea de
a se inspira, crea și socializa, având la îndemăna
fabricația digitala.

elisabeta nistor
centru educațional

Profesionalismul și experiența acumulată în
mediul educațional, dorința de a lucra împreună
cu copiii și adolescenții, m-au ajutat să creez un
mediu armonios care să ofere o educație
înaltă.  ȘCOALA DIN MANSARDĂ este locul în
care copiii vor învăța să își organizeze cât  mai
eficient timpul, unde vor reuși cu succes să-și
completeze portofoliul educațional, unde vor scăpa
de grija zilnică a temelor, se vor putea pregăti
suplimentar la o gamă variată de materii, pentru
examene: clasa a VIII-a, clasa a XII-a și examene de
certificare limbi străine (inclusiv simulări ale
acestor examene), vor putea să participe la cursuri
opționale: pictură, pian, chitară, teatru, șah,
mindlab, lego wedo, programare, astfel încât
timpul rămas liber îl vor putea petrece împreună
cu familia, într-un mod cât mai plăcut. 

Așadar, pe viitor, dacă dorești ca după serviciu,
copilul tău să aibă temele realizate, dar și să învețe
multe alte lucruri noi, să participe la alte activități
care să-l ajute să-și dezvolte personalitatea, într-un
mod cât mai plăcut, cu zâmbetul pe buze, fericit, ai
o singură soluție:  ADU-L LA ȘCOALA DIN
MANSARDĂ !

mihaela epure
atelier creație bijuterii

Sunt Mihaela și ador chimia. Prețuiesc forța ei de a
zămisli, de a topi și recrea. De a converti materia în
expresie. În frumos, în emoție, în idee. În
apropiere: de sine și de oameni. 

Sunt creator de bijuterii și fondator al atelierului
de creație AmoResin. Misiunea mea este de a
inspira. Convertind rășina în emoție și dând chip
emoției. În suprafețe și volume, în forme și aluri,
în transparențe și reflexii. În obiecte pe care să le
atingi, să le strângi în palmă, să le simți pe piele.
Aproape de tine, vorbindu-ți. Și în obiecte pe care
să le dăruiești. Ca un fel de a fi aproape de celălalt.

e despre
PASIUNE



Bună ziua,  mă numesc Bogdan Vartolomei   sunt
din Cluj-Napoca, apreciez sprijinul pe care îl
primesc de la acest program . 

Datorită acestui ajutor de minimus  voi reuși să
transform pasiunea mea pentru fotografie și arta
fotografică în afacere și voi putea să ofer servici
fotografice profesionale pentru a acoperi cerințele
pieței ( fotografie de produs , de eveniment ,
 fotografie subacvatică).

Numele meu este Bianca Balea, sunt doctor în
Sociologie și de 10 ani cercetez relația dintre copii și
noile tehnologii media. 

Într-unul dintre proiectele internaționale din care
fac parte am întâlnit conceptul de Maker Education
și am fost fascinată de potențialul pe care acest tip
de învățare îl are asupra copiilor noștri.  Astfel, am
dezvoltat proiectul  MakerKID, un makerspace
destinat exclusiv copiilor, care are la bază învățarea
experiențială și care este construit în jurul viziunii
potrivit căreia toți copiii sunt inteligenți, creativi și
capabili de lucruri remarcabile dacă sunt lăsați să își
imagineze lumea, să o plănuiască și să o
construiască. 

În  MakerKID  copiii își vor dezvolta gândirea
creativă, abilitățile practice și competențele de lucru
în echipă prin implicarea în activități de tipul
STEAM, folosind o gamă variată de materiale,
instrumente și echipamente.

BOGDAN VARTOLOMEI
FOTOGRAFIE

BIANCA BALEA
MAKER EDUCATION

ANDREEA LIGIA BOLOGA
FOTOGRAFIA DE ARHITECTURĂ

Sunt Andreea Ligia Bologa, fotograf din Cluj-
Napoca. Ca parte integrantă a activității mele în
fotografia de arhitectură, lifestyle și produs pe care
o practic, vreau să dezvolt o afacere în care să ofer
companiilor și creativilor din diverse domenii,
imagini care să îi reprezinte în mediul online.

 Fie că beneficiază de fotografii comandate, fie că
achiziționează fotografii realizate deja (disponibile
în stocul online), clienții mei vor regăsi imagini
care să îi ajute să obțină o identitate vizuala
unitara și creativa, și care să reprezinte cât mai
bine produsele sau imaginea lor în fata clienților
lor. 

Pe mine mă puteți găsi și la www.andreealigia.ro

e despre CURAJ



Fiind la început de carieră, monitorizarea afacerilor
a fost o provocare pe care am primit-o cu foarte mult
entuziasm. A fost nevoie de foarte multă dedicare,
răbdare și atenție în interacțiunea cu cei 10
reprezentanți ai afacerilor finanțate și în urmărirea
cheltuirii subvenției în cel mai corect mod. 

Toate dificultățile cu care ne-am confruntat pe
parcursul implementării, de ambele părți, nu au mai
contat în momentul finalizării primului produs sau
la prima factură de venituri încasată.

Satisfacția pe care am avut-o atât eu, cât toată echipa
Inceptus, alături de cei 10 antreprenori pe care i-am
monitorizat este imensă. Ne bucurăm de reușita
afacerilor și de faptul că am putut susține afaceri
atât de frumoase, creative și inedite, contribuind la
dezvoltarea mediului antreprenorial din România
într-un mod atât de curat. 

Plus valoarea pe care afacerile finanțate o aduc
Regiunii Nord-Vest este foarte mare și am speranța
că afacerile vor continua să funcționeze mult timp
de la terminarea sprijinului, pentru că dezvoltarea
lor din perioada de implementare și sustenabilitate
este promițătoare.

Domenii de activitate ale celor 10 afaceri
monitorizate: educație, artă, construcții și amenajări
interioare, producție de pouf-uri, fotografie,
stomatologie, fotografie, aplicații inovative de
monitorizare a eficienței campaniilor din mediul
online.

implementarea planurilor de afaceri

experiența monitorizării

Se poate și în România ! Dorința, implicarea,
cunoștințele și finanțarea s-au întâlnit în cadrul
proiectului Start Up AIR în care zeci de tineri
antreprenori au decis să lanseze afaceri. 

Unele sunt clasice, altele pline de inovație, altele
pline cu talent, dar toate au un impact pozitiv asupra
economiei din Regiunea de Nord-Vest prin crearea
de locuri de muncă stabile. 

Antreprenorii noștri au dovedit anduranță, prin
participarea la multe etape solicitante precum
formare profesionala, concurs de
planuri de afacere, mentorat dar toate acestea nu vor
face altceva decât să spună povestea succesului lor !

ANDREEA ANTON

RAREȘ IANCU



HAI ACASĂ!

PROIECT EUROPEAN DESTINAT
ROMÂNILOR DIN DIASPORA

ere



despre proiect 

Proiectul ”Antreprenor Acasă” și programul Diaspora
Start-Up în general, a fost o provocare majoră pentru
noi ca administrator de grant. 

Etapa de convingere și ”recrutare” a românilor din
Diaspora pentru a se întoarce in țară să își dezvolte
propriile afaceri a fost cea mai grea provocare pe care
am avut-o noi cei de la Inceptus.
 
Pe lângă contextul economic și politic din România care
nu era cel mai favorabil, am avut rolul de a influența în
mare măsură viitorul familiilor acestor oameni, de a
renunța la viața departe de casă pe care au ales-o pentru
un trai mai bun și întoarcerea acasă de unde să
pornească din nou de la zero.  

Practic am încercat să influențăm în bine viitorul
acestor oameni și al familiilor lor, am încercat să îi
convingem că prin implicarea lor și experiența
dobândită in Diaspora pot să sprijine dezvoltarea țării,
să ofere exemple de bune practici pentru colegii de
breaslă și in același timp să fie acasă, mai aproape de
prieteni și de familie.
 
Întâlnirile pe care le-am avut în Diaspora cu românii de
acolo, prezentarea cu sinceritate a contextului
întregului proiect, birocrația existentă, cursurile de
antreprenoriat, concursul planurilor de afaceri și
prezentarea celor mai negative scenarii în care business-
ul lor  nu ar putea funcționa au fost cheia spre succesul
proiectului nostru. Românii din Diaspora aveau nevoie
de sinceritate și transparență pentru a dezvolta
încredere în noi și în beneficiile participării în proiect.
 
Succesul a fost unul pe măsură,   având peste 350 de
persoane care s-au înscris în proiect, români din
diaspora care aveau un plan de a dezvolta o afacere în
România și care au participat la cursul de
antreprenoriat.

Durata: septembrie 2017- septembrie 2020
Valoarea totală proiect: 8.054.030.00 LEI
Sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți
Statut AIR: solicitant
Parteneri: ROMBEL (COMMUNAUTE ROUMAINE EN BELGIQUE), ASOCIAȚIA
DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN (ADCU), SC FIATES  SRL

ANTREPRENOR ACASĂ
diaspora START-UP

RETROSPECTIVĂ

369 pERSOANE DIN DIASPORA
ÎNREGISTRATE ÎN GRUPUL ȚINTĂ

certificați antreprenoriat
 online 360

4 boot campuri 
organizate în românia 

8master mind 

1 CONCURS PLANURI DE AFACERI

CONSILIERE, 
CONSULTANȚĂ, MENTORAT 112

56
AFACERI FINANȚATE

ANDREI STAN

1 platformă de curs online 

grupe

ore online

56 căștigători

ONLINE

WEBINARII ONLINE

EURO/AFAcere33,325



de prin lume
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Mă numesc Vasile Muncaciu și am revenit ACASĂ
pentru a deschide o pizzerie, în Cluj-Napoca, cu
produse italienești pentru un gust autentic. Îmi
place această meserie, simt că mă caracterizează,
iar scopul meu este să fac cea mai bună pizza din
Cluj-Napoca.

STRAMBATA S.R.L

despre povești de succes

Numele meu este Mihai Tudor și am deschis
Innovating Society cu scopul de a ajuta afacerile să
crească, să se dezvolte calculat, prin inovație și
creativitate în echipele de management. Propun
așadar, servicii de consultanță și workshop-uri de
dezvoltare și inovație de noi produse prin metode
folosite de cele mai cunoscute companii din lume.

Mă numesc Alexandra și sunt fericită mamică a
două fete. Planul meu este să deschid un loc de
joacă pentru copii, unde mămicile să poată socializa
și relaxa. Trăind în Dublin, am frecventat spații
similare și m-au ajutat foarte mult în perioada de
după naștere, astfel că îmi doresc să ofer mămicilor
din Cluj-Napoca soluții inovative de petrecere a
timpului de calitate cu copiii lor.

întoarcerea  antreprenorilor

Mihai Tudor 
Innovating Society SRL

Purdea Alexandra
MAMYS CONCEPT S.R.L

Muncaciu Vasile



.Numele meu este Rares Vasc și până recent am
lucrat ca și cercetător în biomedicină, în Suedia.
Am revenit în țară pentru a crea cee ce se vor
numi biciclete NMF (Natural Material Frame) și de
a pune pe picioare una dintre foarte puținele
companii din lume care pot produce acest tip de
biciclete. 

Sunt exact ceea ce numele descrie: biciclete cu
cadre fabricate din materiale sustenabile, organice,
cu performanțe tehnice de înaltă calitate și
amprentă minimă de CO2 în urma procesului de
productie.

Vladimir este unul dintre acei tineri dornici să facă.
Punctual, extrem de echilibrat pentru vârsta lui și cu
experiență tehnică în domeniul construcțiilor a decis să
lanseze pe piața din România o afacere prin care salvează
clădiri, suprafețe, prin intermediul unui echipament ce
utilizează apă sub presiune și diverse materiale abrazive
precum sticla sau nisipul Vladimir a decis să își deschidă
afacerea în Cavnic, Maramureș într-o zonă afectată de
lipsa locurilor de muncă după încetarea exploatărilor
miniere pentru a da o  șansă oamenilor de acolo. Și a reușit
! 

Vladimir, urmaș al românilor harnici din Maramureș a
folosit “cu cap” cei 148.400 lei pentru a achiziționa
echipamente moderne care să îl mențină pe piață mulți
ani de acum încolo. Sablare Rapidă vă oferă servicii de
sablare/curățare a suprafețelor metalice (caroserii, jante
auto, garduri, porți), a suprafețelor de lemnul vopsit și
lăcuit, a suprafețelor de beton și piatră (pavaje, fațade).

Vâsc Rareș
producție biciclete de

bambus

Vladimir Perța
sablare

Mihai Bârloiu
securitate cibernetică

Mă numesc Mihai Bârloiu am 30 de ani și sunt
stabilit în Sua, New York. În perioada masteratului
din Danemarca am avut prima dată tangență cu
domeniul securității cibernetice și atunci a fost
momentul în care am realizat că acest subiect va
domina aria securității în viitor. 

Cu experiența dobândită în Danemarca și SUA îmi
doresc să dezvolt acest domeniu și la noi în țară.
Cred că acest program reprezintă un pas important
pentru o societate modernă, europeană, așa cum
România merită și de aceea am decis să pun bazele
unei firme în acest sector.

Florin Surduc
Aimed Equipment

O afacere extrem de nișată, Aimed Equipment
oferă clienților din domeniul medical posibilitatea
de a repara la costuri extrem de competitive
echipamentele medicale. 

Florin Surduc, un român revenit din diaspora după
mai mulți ani a decis să pună la dispoziția pieței
din România un serviciu de calitate prin care
cabinetele medicale vor putea să își reducă
costurile prin reutilizarea echipamentelor
medicale reparate de către Aimed Equipment.

Costel Bucur
administrator pensiune

Costel Bucur, un român din diaspora cu mare
experiență în domeniul silvic și cu iubire
față de pădure a zidit o afacere clasică și trainică.

 Întors din diaspora,Costel a pus în practică un vis
mai vechi prin intermediul finanțării de 148.400
lei, acela de a crea un spațiu de cazare și recreere în
inima naturii.

Casa Bucuriilor oferă turiștilor care îi trec pragul
cele mai bune condiții de cazare în cadrul unui
peisaj mirific. Înconjurată de pădure, aproape de
pârtia de sky de la Cavnic, Casa Bucuriilor oferă
condițiile optime pentru deconectarea fizică și
psihică a clienților. 

Casa Bucuriilor pune umărul lavalorificarea
potențialului turistic al zonei Cavnic și crește
calitatea serviciilor prin oferirea de trasee ghidate
turiștilor interesați de frumos și ecologie.

Mihai Radu
arhitect

Talent pur e cuvântul cheie pentru tot ceea ce
realizează Mihai, un tânăr român revenit din
Diaspora pentru a oferi bagajul de cunoștințe
tehnice acumulat în Franța românilor care aleg să
construiască case cu gust. 

Mihai oferă servicii de arhitectură și amenajări
interioare tuturor celor care aleg să colaboreze cu
un specialist. Mihai   ALLPLAN, Cinema4D,
AutoCAD, SketchUp, Adobe Illustrator, 3D Studio
Max

e despre motivație



Sunt Livia Săbăduș și sunt asistent în farmacie,
specializată în dermocosmetică, infrumusetare si
intretinere fizica. Mi-am dorit de-a lungul
ultimilor 18 ani să mă intorc acasă, din Insulele
Canare, cu ideea de a împărtăți experienta mea cu
oamenii din România, prin înființarea unui salon
de dermocosmetică cu beneficii rapide și eficiente
pentru orice persoană. 

De ce fac asta? PENTRU CA ACASĂ E ACASĂ și
îmi doresc ca prin exemplul meu, cel puțin una sau
doua persoane să nu cunoască drumul anevoios al
emigrării. ȘI ÎN ROMÂNIA SE POATE LUCRA CA
ÎN ORICE ALTĂ ȚARĂ EUROPEANĂ.

Săbăduș Livia
salon de înfrumusețare

Gălușca Alexandru
inginer constructor

Câmpean Ioan
montaj parchet

Mă numesc Câmpean Ioan și am decis să mă întorc
din Italia pentru a deschide o afacere într-un
domeniu pe care îl cunosc foarte bine: montajul de
parchet de toate tipurile. Mă ocup de montajul de
parchet de 21 de ani și îmi place mult să lucrez cu
lemnul, motiv pentru care în viitor îmi doresc să
mă extind și în domeniul tâmplăriei.

Balazs Elod
cafenea

Mă numesc Előd Balázs și sunt fondatorul
cafenelei Tembo Café din Cluj-Napoca. Ideea
Tembo s-a născut din dorința de a contribui la
îmbunătățirea calității vieții sociale din Cluj-
Napoca. 

Tembo Café este un spațiu de socializare gândit
pentru părinți, iar prin fiecare ceașă de cafea ne
dorim să contribuim direct la îmbunătățirea vieții
unei persoane vulnerabile din comunitatea locală.

magazin cu specific 0
waste

Mă numesc Ioana Tănase și din 2013 am renunțat
să mai folosesc plastic de unică folosință din cauza
impactului său negativ asupra sănătății noastre,
naturii & viețuitoarelor sale și comunității. Cu
multă motivație, determinare și creativitate am
reușit să dezvolt și să găsesc alternative etice și
reutilizabile care m-au sprijinit în călătoria mea
fără plastic. 

Studiile mele din domenii variate (economie,
marketing, ecologie, jurnalism) m-au sprijinit în
lupta împotriva poluării cu plastic, pe care o voi
continua prin crearea  primului magazin zero
waste din România.ONO*despachetărie  este
localizat în Oradea, dar va avea și prezență online,
în curând. Acest magazin-concept va oferi produse
fără ambalaje sau în ambalaje reutilizabile,
contribuind semnificativ la scăderea deșeurilor
generate de comunitatea locală. Îmi propun ca
acest magazin să comercializeze produse necesare
vieții de zi cu zi, de calitate, însă neambalate în
plastic și fabricate din materiale și ingrediente
naturale.

Ticu ștefan
tele terapeut

Sunt Ștefan, inginer in IT, și împreună cu soția
mea, Nicoleta, doctor în psihologie, cercetător și
psiholog practician ne-am propus să punem bazele
unui serviciu inovativ de tele-terapie. Într-un secol
al mobilității, lucrului la distanță și al supra-
aglomerării personale, serviciile pentru persoane
au trebuit să evolueze pentru a continua să
satisfacă clientela (vezi Amazon sau Uber Eats).

Aceste schimbări au creat un climat propice
introducerii lucrului la distanță cu terapeuții sau
(în unele țări ca SUA și Franța) chiar cu medicii.
Ne-am decis să profităm de aceste oportunități
pentru a lansa un servicu de tele-terapie. De acest
serviciu ar putea beneficia persoanele cu
mobilitate redusă, pacienții cu programe de lucru
foarte încărcate sau care doresc să rămână
anonime pe parcursul terapiei și mai ales
persoanele plecate în străinătate. 

Scopul nostru este să le oferim un serviciu de
calitate care să fie prestat de o retea de terapeuti
profesioniști.

e despre etică
antreprenorială 

Tănase Ioana

Ma numesc Galusca Dan-Alexandru si sunt inginer
constructor. Am profesat atat in tara cat si peste
hotare. In ultimii ani am lucrat in detaliere
structurala constructii metalice la importante firme
de confectii metalice din Irlanda. In acesti ani mi-
am putut largi cunostintele privind sistemele
structurale cat si solutiile de imbinare a structurilor
metalice. 

Anii petrecuti in strainatate mi-au sporit atat
dragostea de tara cat si dorinta de a profesa in
Romania si de a avea propria afacere. Afacerea mea
este un birou de proiectare constructii, detaliere
structurala si consultanta legata de acestea. Prin
serviciile pe care le vom oferi ne dorim să creștem
nivelul de calitate privind proiectele în construcții,
nivelul de detaliere al acestora, iar prin acestea
calitatea execuției. Vom transpune în serviciile
noastre filosofia de lucru vest europeană și vom
lucra cu pasiune.



Vă salut! Mă numesc Marius Virgil Petrea, sunt
din Focșani, dar am locuit vreme de 20 ani în Italia,
la Roma. Visul meu a fost dintotdeauna să deschid
o afacere în România în domeniul reparațiilor
auto. Sunt optimist și sper că modul meu de a lucra
cu oamenii și experiența dobândită în străinătate
mă vor ajuta să duc la bun sfârșit ceea ce mi-am
propus.

Numele meu este Sorin Cocea și m-am întors din
Irlanda pentru a deschide o brutărie artizanală în
orașul Bistrița. Va fi o brutărie cu suflet, facută din
pasiune, alături de oameni dragi. Mă bucur de
oportunitatea și șansa de a face ceea ce îmi place,
ACASĂ și îmi doresc ca aceasta bucurie să se simtă
prin calitatea produselor pe care le ofer clienților.

Sunt Rareș Belei și sunt fondatorul HoReCaPRO
Service SRL, un Start-Up în domeniul reparațiilor
și mentenanței echipamentelor HoReCa. 

HoReCaPRO Services oferă servicii de înaltă
calitate hotelurilor, restaurantelor și cafenelelor.
Având experiență în domeniul tehnic atât în
România cât și în Spania, îmi doresc să aduc
calitate și profesionalism în acest sector

Petrea Marius Virgil
mecanic auto

Blaga Adina
inginer constructor

Cocea Sorin
brutar

Necsulescu Valentin
it

Sunt Valentin Necșulescu și locuiesc în Noua
Zeelandă de 17 ani. Date fiind etapa profesională
în care mă aflu și oportunitățile de afacere
existente în România am luat hotărârea de a mă
reconecta cu țara natală. În acest sens, programul
Disapora Start-up a fost binevenit. Mi-am dorit să
fac o punte între cele doua țări și ținând cont de
distanța care le separă, domeniul IT/software a
fost o alegere naturală care s-a și împletit cu
experiența mea de implementare și testare
aplicații financiare. 

În România sunt mulți cei care au îmbrățișat
potențialul prezentat de piața din Noua Zeelandă.
La celalat capăt, în Noua Zeelandă, am primit
numeroase confirmări că modelul de afacere
prezintă interes, având valoare economică.

tehnician electrician

e despre acasă 

Belei Rareș

La vârsta de 16 ani am luat drumul Europei în
scopuri de dezvoltare personală și am ajuns să
lucrez în sectorul construcțiilor unde am învățat să
mă joc cu culorile și cu materiile prime de orice tip. 

După terminarea liceului de construcții profil
„Finisări interioare și exterioare”, în Franța am
continuat să studiez artele decorative. Simt că
ACASĂ pot fi cu adevarat EU și că pot aduce plus-
valoare în domeniul de care sunt pasionată, de
aceea am decis să mă întorc în România și să
deschid AB4ART PRO DECO PAINT EFFECTS SRL.



proiecte
educaţionale
europene



despre proiect 

Unul dintre proiectele care susțin
educația în care suntem implicați se
numește Educația face diferența. Este
unul dintre proiectele ambițioase care
doresc să aducă o schimbare în
sistemul de învățământ actual prin
activități interactive, centrate pe
copil, având ca și scop principal
creșterea motivației elevilor de a
merge la școală și astfel prevenirea
abandonului școlar. 

Proiectul are loc la Liceul Tehnologic
Florian Porcius din comuna Rodna,
județ Bistrița, și se adresează unui
număr de 595 de copii din medii
defavorizate (copii din mediul rural
și/sau copii de etnie romă).

Asociația Inceptus, cu o echipă de
aproximativ 15 persoane, dorește ca
prin activitățile derulate în calitate de
partener în cadrul proiectului să
aducă noi metode de educație care
promovează învățarea prin joc și alte
metode de educație non-formală.

Durata: aprilie 2018- aprilie 2021
Valoarea totală proiect: 1.846.010.00 LEI
Sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară: Educație și competențe
Statut AIR: Partener
Parteneri: Liceul Tehnologic ”Florian Porcius” Rodna (solicitant)

EDUCAȚIA FACE DIFERENȚA

RETROSPECTIVĂ

595 copii din medii defavorizate
ÎNREGISTRATE ÎN GRUPUL ȚINTĂ

1 program școala părinților 

 Părinți participanți

59 cadre didactice
participante la cursuri

de formare

1

1 program școală după școală

program de servicii de consiliere, logopedie

68
cadre didactice

înregistrate în grupul
țintă

595

metode și tehnici activ- participative
competențe digitale
CURSURI WALDORF

E 
DESPRE 
EDUCAȚIE



despre activitatea noastră

Aceste tipuri de activități destinate părinților,
dorim să vină în completarea celor destinate
copiilor, pentru asigurarea unui climat cât
maipotrivit pentru fiecare copil și astfel prevenirea
abandonului școlar la vârste fragede. Dorim ca
părinții să înțeleagă cât de importantă e pentru
viitorul copiilor educația oferită în școli.
Activitățile destinate părinților sunt concretizate
în semunarii în cadrul cărora părinții învață noi
tehnici de educare și înțelegere a copilului,
învățându-i nevoile și întrebările, precum și modul
corect de a gestiona situațiile critice ale acestora.

.La școală în cadrul programului Școală după
Școală au loc activități de animație socio-
educativă, prin intermediul cărora elevii își
dezvoltă anumite competențe prin joc. De
asemenea, echipa de consilieri lucrează împreună
cu copiii pentru
creșterea motivației elevilor și pentru a-i ghida pe
elevi și a-i ajuta să-și  dezvolte deprinderi necesare
adaptării la cerințele mediului școlar.Toți copiii
beneficiază de o masă caldă și de un set de
îmbrăcăminte/încălțăminte oferite în cadrul
proiectului prin Liceul Tehnologic Florian Porcius
Rodna
La grădiniță în cadrul programului prelungit
propus prin proiect echipa de consilieri oferă
ajutor și sprijin emoțional copiilor care au
dificultăți
de   adaptare. Totodată, echipa planifică și
organizează evenimente la care să participe copii-
părinți-educatoare, cu scopul de a crea o legătură
între factorii decizionali în educația copiilor și
de a-i apropia pe aceștia de nevoile fiecărui copil

Considerăm că persoanele cheie în educația copiilor
din școli sunt cadrele didactice. De aceea, în cadrul
proiectului oferim un pachet de servicii de formare
și dezvoltare personală pentru cadrele didactice
din cadrul Liceului Tehnologic Florian Porcius
Rodna. Profesorii au participat până în prezent atât
la cursuri de formare profesională, cât și la instruiri
și seminarii de dezvoltare personală (instruire cu
metode activ-participative centrate pe copil,
seminarii pe teme precum stiluri de comunicare,
gestionarea conflictelor în lucrul cu elevii, etc.).
 De asemenea, 2 educatoare participă la un program
de formare de 2 ani în pedagogia Waldorf.

La finalul proiectului, ne-am propus ca programul
de Școală de școală și program prelungit la
grădiniță să continue în cadrul școlii. De asemenea,
dorim ca în urma participării celor 2 educatoare la
programul de formare în pedagogia Waldorf să se
înființeze o grupă la grădiniță care să funcționeze
pe principiile acestei metode alternative de
educație.

Școală după școală formarea
cadrelor didactice

școala părinților

cum educația face diferența



despre proiect 

"Alege școala pentru un viitor mai
bun” este un proiect al Inspectoratului
Școlar Județean Bistrița-Năsăud care
se desfășoară în 3 școli din județul
Bistrița-Năsăud.

Scopul proiectului este de a preveni
abandonul școlar în rândul copiilor
din mediul rural sau care aparțin
etniei rome. Astfel, 349 de copii,
părinții acestora și 65 de cadre
didactice din localitățile Reteag, Ciceu-
Mihăiești și Budești participă timp de
2 semestre școlare la activități de
Școală după Școală, Grădinița
Estivală, Școala părinților și cursuri
de dezvoltare personală   și programe
de formare profesională.

Asociația Inceptus coordonează
activitatea de consiliere vocațională
pentru elevii de clasele a-VII-a și a-
VIII-a, activitățile cu părinții și cele cu
cadrele didactice. Cu o echipă de
aproximativ 10 persoane, dorim să
aducem o schimbare în mediul școlar
cu care sunt obișnuiți copiii din cele 3
școli.

Școala Gimnazială "Petru Rareș" Ciceu- Mihăiești
Școala Gimnazială : "Ion Pop Reteganul", Reteag
Școala Gimnazială Budești

Durata: aprilie 2018- aprilie 2021
Valoarea totală proiect: 1.846.010.00LEI
Sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară: Educație și competențe
Statut AIR: partener
Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Bistrița- Năsăud (solicitant)
Școli implicate:

ALEGE ȘCOALA PENTRU UN VIITOR
MAI BUN

RETROSPECTIVĂ

349
copii din medii defavorizate
ÎNREGISTRAți ÎN GRUPUL ȚINTĂ

1 program școala părinților 

 Părinți înscriși în
grupul țintă

59
cadre didactice

participante la cursuri
de formare

1

1 program școală după școală

program de servicii de consiliere 
vocațională clasele vii- viii 

65
cadre didactice

înregistrate în grupul
țintă

349

metode și tehnici activ- participative
competențe digitale (3 serii)

copii preșcolari

ciclul primar

ciclul gimnazial

111
142
96



despre activitatea noastră

Seminariile de parenting urmăresc să
sublinieze faptul ca educația formală își are
roadele doar dacă mediul familial, într-un mod
autentic și constant, întărește
comportamentele dorite ale copilului. Totodată
prin aceasta activitate s-a urmărit crearea unor
punți de legătură între familie și copil,

Întâlnirile se doresc a  fi o resursă educatională
pentru părinți, un spațiu de discuție cu limbaj
adaptat, în care parintii pot învăța tehnici de
gestionare a nevoilor copilului din perspectica
caracteristicilor vârstei.

Elevii din gimnaziu (clasa aVII-a și a VIII-a) 
beneficiază de consiliere și orientare vocațională.
Consilierul vocațional a aplicat  1  test specific: 

Proiectul a oferit  oportunitatea pentru cadrele
didactice să participe   la cursuri de formate
pentru dezvoltarea competentelor informatice
necesare utilizarii sistemului de operare
Windows, respectiv utilizării editorului de
texte WORD, a gestionării informațiilor și
registrului de calcul in format Excel și de
prezentare a informațiilor în POWER POINT. 

Competențele dobândite ca urmare a
parcurgerii Cursului de Competențe digitale
de utilizare a tehnologiei informație ca
instrument de cunoaștere și învățare 
(40h/formare) au urmărit și îmbunatatirea
calitătii metodelor si intrumentelor didactice
folosite la clasa, dar si a abilităților de
gestionare de baze de date si analize in ceea ce
priveste urmărirea fenomenului de abandon
scolar.

consiliere vocațională
formarea

cadrelor didacticeșcoala părinților

 un viitor mai bun  

TESTUL PLIV-TH
SARCINI

5 DOMENII
4

ABILITĂȚI
SPAȚIALE

ABILITATEA DE
CALCUL

ÎNȚELEGERE
TEHNICĂ

 ORTOGRAFIE

În urma identificări celor mai bune competențe,
elevii  beneficiază de consiliere și sprijin pentru
decizia de a urma în ciclul următor școlar un liceu
cu un anumit profil teoretic sau vocațional în
concordanță cu aptitidinile și interesele sale.



despre 
lumea  copiilor

Atunci când  vin în consiliere, împreună cu copiii  pornim într-o
călătorie interioară  și încercăm să descoperim  lumea colorată a

emoțiilor, conturăm și desenăm  „hărțile” lumii lor interioare și încet
-încet descifrăm „regulile” care îi ghidează spre trăiri pozitive, îi

ajută să se descurce atunci când năvălesc peste ei trăiri negative.
Învățăm împreună care sunt dorințele lor și cum să le împlinească,

care este modalitatea cea mai bună de a relaționă cu cei din jur , cum
să facă să fie respectați și totodată să-i respecte pe ceilalți. Este o

călătorie cu multe provocări și reușite.

LASZLO EDIT



Este un proiect al Asociației Inceptus
împreună cu Inspectoratul Școlar
Județean Cluj, care vizează prevenirea
și reducerea abandonului școlar, o
problemă socială   deosebit de
complexă în care factorii educaționali,
socio-culturali, economici, dar nu
numai, cântăresc greu în dinamica 
acestui fenomen care are o extindere
națională. 

Rata abandonului școlar fiind în
continuare în   creștere, preocuparea
pentru a identifica mecanisme de
prevenție/ intervenție este unul din
obiectivele majore ale proiectului. 

Această problematică este abordată în
cinci unități școlare din județul. Copiii
acestor școli provin din familii
vulnerabile și medii defavorizate,
motiv pentru care dezvoltarea lor
socială și emoțională este
serios periclitată.

Serviciile dezvoltate prin prezentul
proiect au în centrul   atenție trei idei
majore: îmbunătățirea modelelor
educaționale în cadrul școlilor
amintite, creșterea interesul copiilor
pentru mediul școlar și pentru
conținuturile educaționale,  dar și
motivarea părinților de a le facilita
copiilor accesul la scoală.

Durata: mai 2018- mai 2021
Valoarea totală proiect: 9.377.140,00 LEI
Sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară: Educație și competențe
Statut AIR:  solicitant
Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Cluj 

ÎMPREUNĂ PENTRU ȘCOALĂ,
ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR

RETROSPECTIVĂ

 Părinți 

694elevi din ciclul primar și
secundar

beneficiari

319 antepreșcolari și
preșcolari

693

școli din județul cluj5

despre proiect

Liceul tehnologic special samus
Liceul tehnologic special dej

școala gimnazială viișoara
școala profesională poiana turda

grădinița  sfânta maria turda

cadre didactice239



despre servicii oferite copiilor

Animația socio-educativă este o componentă
care abordează educația prin metode
experientiale și totodată stimulează și dezvoltă
abilitați sociale importante precum: cooperarea
în echipa, formarea ledearshipului,
relaționarea și gestionarea conflictelor prin
comportamente constructive. Toate aceste
competente sociale sunt exersate prin metode
ludice, interactive și foarte dinamice în cadrul
programului de Școală după școală de către
animatorul socio-educativ.

Odată cu finalizarea orelor de curs copii au nevoie 
să fie sprijiniți să își realizeze temele de casă, o
etapă necesară pentru a face față cerințelor
școlare.

O masă caldă precedă orele în care ei , alături de
profesorii mentori, exersează abilitățile de calcul
matematic, citesc și scriu, îndrumați fiind pentru
a-și dezvolta limbajul și scrierea. 

La clasele ciclului gimnazial, elevii sunt ajutați să
aprofundeze cunoștințele  de limbi străine
.

O echipă de 6 consilieri oferă ajutor și sprijin
emoțional copiilor care au dificultăți de adaptare la
cerințele mediului școlar și îi ghidează să-și
dezvolte deprinderi necesare unei maturizări
psiho-sociale optime. 

Fără acest sprijin, copiii sunt predispuși
abandonului școlar chiar înainte de a absolvi 8
clase. Așadar cei 6 consilieri sunt alături de copii,
creând contexte și situații de învățare socială,
ajutându-i pe copii să se simtă valoroși, să-și
descopere emoțiile astfel încât să fie mai ușor
acceptați atunci când   relaționează cu alți copii din
alte medii  sociale. 

Elevii de clasa a VIII-a  prin  consilierea vocațională
sunt  susținuți să își identifice domenii profesionale
preferat și să își continue studiile.

programul școală după
școală

consiliere
psihologică

activități non-
formale - animație

socio-educativă

 educație cu pasiune 



despre servicii oferite părinților și cadrelor didactice 

Este bine știut că interesul pentru o materie de
studiu este mult condiționată de felul în care
profesorul relaționează  cu grupul de elevi, de felul
în care personalitatea lui devine instrument
educațional. 

Pentru a răspunde cerințelor educaționale speciale
și cerințelor date de   vulnerabilitatea copiilor,
cadrele didactice au nevoie de a a-și diversifica
modele de predare-învățare la clase. Astfel este
nevoie de multiple tehnici pedagogice care să fie
axate pe interacțiune și dinamism, pe implicarea
copiilor în cadrul orelor și pe transferul
informației într-o manieră diversă.

Astfel relația dintre profesori și elevi se dorește a fi
una mai apropiată, astfel încât să permită nu doar
atașamentul de persoana profesorului ci și
interesul și preocuparea pentru conținuturile pe
care acesta le transmite.
.

Sesiuni de informare și educare a părinților față de
nevoile copilului la diferite vârste, este o modalitate
de a trezi interesul și preocuparea părinților pentru
acțiunile copiilor. 

Prin intermediul acestor sesiuni dorim să tragem
un semnal de alarmă în rândul părinților față de
importanța participării lor în viața copiilor. De
asemenea dorim ca ei să îi poată sprijini și îndruma
pe copii pentru a participa la educația oferită în
școală, astfel să dobândească competențele minime
necesare unui adult pentru a avea un viitor bun.

formarea profesională
pentru cadre didactice

ȘCOALA PĂRINȚILORcursuri dedicate
profesorilor

 educație și pentru cei mari 

waldorf(120 ore)

competențe digitale
(40 ore)

psihoterapie pozitivă
(120 ore)

tehnici inovative de
educație (12 credite)

metode și instrumente
activ-participative (23

ore)



implicare și
responsabilitate

socială
Asociația

Inceptus România 
este interesată să investească în

dezvoltarea societății și a comunităților în care este prezentă, prin diverse
programe, canale de comunicare, dar și numeroase evenimente de specialitate sau

diverse training-uri, seminarii adresate comunității implicate  în activități de CSR și
nu numai.

AIR
dorește evaluarea implicării sale sociale în comunitate și rolul pe care îl are

în implicarea socială a tinerilor,
problematica privind integrarea în muncă, cele care privesc întemeierea unei familii,

drepturile și obligațiile de cetățean, raporturile față de ceilalți
oameni în cadrul comunității, protecția mediului și aspectele referitoare

la responsabilitatea față de propria persoană.



Asociația Inceptus România (AIR) participă la dezvoltarea sustenabilă a comunității prin
implementarea de proiecte și accesare programelor de finanțare nerambursabilă. AIR
derulează și activități orientate spre promovarea importanței protecției mediului, inclusiv în
rândul copiilor. 

Primul proiect de succes implementat de AIR cu susținerea Fundației pentru Parteneriat și
MOL România a fost „Parcul culorilor” care a avut ca scop amenajarea și reabilitarea spațiului
verde aflat în incinta Liceului Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca și educația
ecologică a elevilor.

Proiectul finanțat și derulat în anul 2017 se numește ”Verde pentru educație” și a avut drept
scop amenajarea și reabilitarea spațiului verde aflat în incinta Școalii Gimnaziale ”Avram
Iancu” din Bistrița și educația ecologică a elevilor.

Proiectul a avut doi parteneri Asociația Părinților ”Avram Iancu” și Școala Gimnazială ,,
Avram Iancu. În urma implementării proiectului peste 150 de elevi de la Școala Gimnazială
”Avram Iancu” au participat la acțiuni de educație ecologică organizate în incita liceului cât și
activități de ecologizare în Parcul Eroilor Bistrița.  

  În perioada Aprilie – August 2017 au fost realizate următoarele obiective: 

 Reabilitarea și amenajarea parcului cu o suprafață de 780 mp; 
 Plantarea a 246 de buc. arbori, arbuști și 121 de buc. flori; 
Creșterea gradului de educație ecologică pentru 150 de copii; Implicarea a 200 de membii din
comunitatea bistrițeană;

Proiectul a avut susținători firma de formare profesională și consultanță Metodica și agenția
de marketing BizMarketing, Inspectoratul Școlar Județen Bistrița-Năsăud, Primăria
Municipiului Bistrița, Garden Forest SRL, Romsilva Bistrița-Năsăud, Agenția pentru Protecția
Mediului Bistrița-Năsăud.

Scopul proiectului Verde pentru Educație a fost atins 100%, amenajarea și reabilitarea
spațiului verde aflat în incinta Școlii Gimnaziale ”Avram Iancu” a fost realizată conform
Cererii de Finanțare aprobate iar educația ecologică a elevilor a fost implementată cu succes.

PARCUL
CULORILOR

VERDE PENTRU
EDUCAȚIE



64 ORE

PERFECȚIONARE

MANAGER PROIECT

64 ORE

COMPETENȚE
ANTREPRENORIALE

32 ORE
CONSILIER 

ORIENTAREA 
PRIVIND CARIERA

120 ORE

120 ORE
MANAGER 

ÎMBUNĂTĂȚIRI
 PROCESE

COMUNICARE ÎN 
LIMBI STRĂINE

LIMBA ENGLEZĂ

40 ORE

COMUNICARE ÎN 
LIMBI STRĂINE

LIMBA GERMANĂ

60 ORE

SPECIALIST
 ÎN 

ECONOMIA SOCIALĂ

COMPETENȚE DIGITALE 
DE UTILIZARE 

A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI 
CA INSTRUMENT 
DE CUNOAȘTERE 

ȘI ÎNVĂȚARE

40 ORE80 ORE

EXPERT ÎN 
PARTENERIAT 
PUBLIC PRIVAT

80 ORE
EXPERT ÎN 

ACHIZIȚII PUBLICE

48 ORE

INSPECTOR RESURSE UMANE

PERFECȚIONARE

PERFECȚIONARE

PERFECȚIONARE

PERFECȚIONARE

INIȚIERE

INIȚIERE

SPECIALIZARE SPECIALIZARE

SPECIALIZARE SPECIALIZARE

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ
AUTORIZATE AIR



Venituri                                                                      
12.459.342 LEI

1. Fonduri  nerambursabile 
implementare proiecte                                             12.268.547
2. Sponsorizări                                                              139.109
3.Alte venituri financiare                                              51.685

CHELTUIELI                                                                              
12.698.304 LEI

1. CHELTUIELI CU RESURSELE UMANE                                4.627.665
2. IMPOZITE ȘI TAXE BUGETARE                                           75.731
3. CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE                         633.997
4. CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE            46.561
5. CHELTUIELI CU CHIRIA                                                   308.567
6. CHELTUIELI ADMINISTRATIVE (INCLUSIV UTILITĂȚI)              63.433
7. CHELTUIELI CU SERVICII PRESTATE DE TERȚI                   1.222.263
8. COMISIOANE BANCARE ȘI DOBÂNZI                                      13.921
9. CHELTUIELI CU AMORTIZAREA                                          58.977
10. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE                               5.647.304                                                          

raport financiar 2017-2019

REZULTATE FINANCIARE

asociația inceptus românia



ne găsiți aici
Adresa: Str. Anatole France,

nr. 22, Cluj-Napoca, România
Contact

  Tel.: +40 745 775 915, +40 745 605 361
  office@inceptus.ro

Inceptus Româniawww.inceptus.ro

ProiectStartupAIR https://www.startupair.ro/

https://antreprenoracasa.inceptus.ro/

Împreună pentru educație

Antreprenor ACASĂ by
Inceptus




