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Proiectul EFE  

Cui se adresează proiectul EFE?  
 
Proiectul EFE are la bază cooperarea 
transnațională pentru a permite învățarea nu 
doar între partenerii proiectului, ci și între 
grupurile țintă.  
Acesta își propune să creeze un sistem de 
instruire care să se aplice majorității situațiilor 
cărora trebuie să le facă față în prezent 
antreprenorii, IMM-urile și muncitorii europeni, 
cu intenția de a contribui la îmbunătățirea și 
consolidarea economiei locale și naționale, în 
special în companiile mici, acestea 
reprezentând 90% din sectorul productiv al UE 
(potrivit Eurostat). 
 
Pentru mai multe informații despre acest 
proiect, vizitați:  www.efeproject.eu 
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Proiectul EFE  

Disclaimer: Responsabilitatea privind această 
publicație revine integral autorului. Comisia 
Europeană nu este responsabilă pentru modul 
în care sunt utilizate informațiile publicate. 

 
 

Obiectivele nostre 

• Construirea unei rețele puternice compusă 
din șapte organizații din șase țări europene și 
informarea tuturor țărilor europene cu scopul 
favorizării cunoașterii și dezvoltării strategiilor 
în acest proiect. 
 
• Dezvoltarea capacității antreprenoriale a 
cetățenilor și organizațiilor europene ca unul 
dintre obiectivele principale ale politicii 
pentru UE. 
 
• Stabilirea unui program de instruire care 
însoțește utilizatorii finali în implementarea 
competențelor de formare dobândite și a 
planurilor de formare. 
 
• Definirea importanței antreprenoriatului și 
talentelor necesare succesului antreprenorial. 
 
• Găsirea talentelor non-tehnice necesare 
pentru a răspunde cerințelor 
antreprenoriatului. 
 
• Furnizarea conversațiilor eficiente de 
coaching, care vor ajuta indivizii să își 
dezvolte talentele antreprenoriale. 
 
• Ajutarea indivizilor să înțeleagă și să aplice 
talentele lor antreprenoriale pentru creșterea 
succesul în afaceri. 
 
• Sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului în 
comunitățile locale. 
 
• Promovarea schimbului între utilizatorii 
finali, atât la nivel regional cât și între țări. 



 

 
 

 

 

 

 
Întâlnirile din cadrul proiectului 

 
- Întâlnirea 1: în Stockholm (Suedia) în 
luna decembrie 2019: Introducerea 
echipei de proiect și a planului de lucru al 
proiectului, inițierea analizei dificultăților 
exprimate în primii cinci ani 
afaceri pentru antreprenori. Toți 
partenerii vor fi implicați în proiectarea 
rapoartelor. Conținutul acestor rapoarte 
va fi utilizat de către parteneri ca bază 
pentru a lucra la Produsele 1 și 2. 
- Întâlnirea 2: în Vejer (Spania), Aprilie 
2020: Inițierea concluziilor analizei și 
chestionarelor, introducerea în elaborarea 
modulelor de instruire și ghiduri pentru 
proiectarea instrumentelor în EFE. 
- Întâlnirea 3: în Dublin (Irlanda), 
Noiembrie 2020: Evaluarea Produsului 1. 
Începerea proiectării instrumentelor 
(Produsul 2) și a planului de formare; 
pregătirea raportului anual. 
- Întâlnirea 4, Cracovia (Polonia) Mai 
2021: Evaluarea proiectării, finalizarea 
materialului de învățare tipărit și online 
conform celor trei sarcini ale Produsului 2: 
Caracterizarea problemei; Identificarea 
soluțiilor și dezvoltarea setului de Training  
cu instrumentele necesare. 
- Întâlnirea 5, Espinho (Portugalia), 
Octombrie 2021: Evaluarea proiectării, 
finisarea tiparului și materialului de 
învățare online în funcție de sarcinile 
Produsului 3. Prezentarea și discuția 
despre rezultatele finale ale proiectului, 
găzduirea atelierului național final al 
părților interesate, planificarea 
activităților de diseminare după 
încheierea proiectului, pregătirea 
raportului final. 

Consorțiul proiectului este compus din șapte 
organizații, care provin din șase țări membre 
UE.  (SP, SW, PT, IRL, RO și PO. Acest 
parteneriat a fost creat având ca punct de 
plecare contactele stabilite între parteneri 
într-o relație lungă și productivă, care 
lucrează împreună în proiecte transnaționale 
și puncte comune stabilite în diferite întâlniri 
ale rețelei, precum și printr-un contact 
permanent avut în lunile anterioare cu scopul 
construirii unui parteneriat puternic în funcție 
de subiect și obiectivele proiectului. 
Coordinatorul CSES (Center för Socialt 
Entreprenörskap Sverige) este primul 
incubator al Suediei pentru antreprenori 
sociali.  
 
Consorțiul constă, de asemenea, în organizații 
cu experiență îndelungată în formarea 
adulților și companii din mai multe sectoare 
productive, precum I&F, ARID și Asociación 
para el Desarrollo Rural del Litoral de la 
Janda. Acestea au un trecut extins în 
utilizarea și implementarea abilităților de 
inteligență emoțională, fiind în contact 
permanent cu antreprenorii. CPIP, partenerul 
nostru român, are o experiență de zece ani în 
proiecte europene, angajat să integreze 
principiul egalității de șanse pentru toți 
cetățenii în politicile publice și practicile 
asociate, ca parte integrantă a democratizării. 
Consorțiul include, de asemenea, și partenerul 
APSU (Asociația Portugheză pentru Start-Ups), 
care sprijină companiile de start într-o 
multitudine de domenii critice. Consorțiul de 
proiect implică și partenerul INDEPCIE, un nou 
venit în proiecte europene, dar cu o 
experiență transnațională solidă în spate, 
deoarece personalul lor a fost implicat în 
proiecte Erasmus + în ultimii ani. 

CONSORȚIUL PROIECTULUI 

 
- În Produsul 1 PRIMII CINCI DUȘMANI 
Consorțiul va dezvolta o analiză a dificultăților 
dezvoltate în primii cinci ani de activitate 
pentru antreprenori, creând o hartă cu 15 
situații potrivite pentru  ca aceștia să poată fi 
îndrumați mai departe. 
- În Produsul 2 COACHING PENTRU SUCCES, 
consorțiul va dezvolta un sistem de instruire și 
un set de instrumente, astfel încât 
antreprenorii să poată face fată inamicilor 
depistați în Produsul 1. 
- În Produsul 3 COACHES PENTRU 
ANTREPRENORIAT consorțiul va dezvolta un 
program de instruire a formatorilor pentru 
facilitatori special concentrați pe tehnicile, 
abilitățile și instrumentele de coaching și 
informații emoționale care vor fi utilizate în 
domeniul antreprenoriatului. 
 
 
 
 
 
 
 
- În cadrul evenimentelor Multiplicatoare (E1-
E7), consorțiul proiectului va implementa 
ateliere pentru a asigura sustenabilitatea 
rezultatelor proiectului, dincolo de 
parteneriatul proiectului și durata de viață a 
proiectului. 
 
Pe termen mediu-lung, ajutarea 
antreprenorilor și a lucrătorilor în 
identificarea inamicilor, poate constitui un 
ajutor benefic în drumul lor spre a deveni 
profesioniști mai buni și mai productivi, ceea 
ce va avea automat un impact direct în 
economie și angajabilitate.  
 

PRODUSELE 


