București, 13 mai 2015
INFORMARE PRIVIND DESFĂȘURAREA PROIECTULUI
ÎNFIINȚARE ȘI ADMINISTRARE PORTAL DE INFORMARE ÎN DOMENIUL
ANTREPRENORIATULUI

Asociația „Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură”
implementează în prezent în calitate de Beneficiar proiectul „START UP 4 U”, ID:
POSDRU/176/3.1/S/149612, în parteneriat cu Mondo Consultanță, Asociația Centrul Tinerilor
Romi Amaro Suno și Open Professional Consult.
Astfel, în data de 12 mai 2015 Managerul proiectului a convocat membrii echipelor de
management și implementare ai Beneficiarului și reprezentanții Partenerului 1 SC Mondo
Consultantă, Partenerului 2 – Centrul Tinerilor Romi “Amaro Suno” și Partenerului 3 Open
Professional Consult pentru a avea o discuție legată de activitatea 2.2 privind Infiintarea si
administrarea portalului de informare în domeniul antreprenoriatului.
În cadrul ședinței au fost discutate aspecte ce țin de structura portalului, si anume:
- Secțiunile deja existente pe portal, respectiv, “Prezentare proiect” și „Metodologii și
domenii de afaceri” s-a hotărât să fie eliminate, deoarece acestea fac parte din structura
website-ului proiectului;
-Secțiunea „Home” va fi tradusă în “Pagina principală” și va conține informații despre
prezentarea proiectului „START UP 4 U”;
- Secțiunea „Concurs de afaceri” va fi redenumită în „CONCURS STARTUP 4 U” unde
vor fi inserate secțiunile din planul de afaceri, care vor fi completate de către participanții la
concurs. În cadrul acestei secțiuni vor fi introduse criterii de selecție a celor mai bune planuri de
afaceri, repartizate pe fiecare județ;
- Pe pagina de portal a proiectului s-a hotărât să se insereze o secțiune care va avea
denumirea „Centre Antreprenoriale de Sprijin in afaceri”, cu 4 subdomenii în care vor fi
prezentate cele 4 centre antreprenoriale de sprijin în afaceri (CASA). Tot în cadrul acestei
secțiunii vor fi postate și poze de la ședințele de consultanță;
- Denumirea secțiunii „Comunitate” va fi transformată în “Biblioteca antreprenorului” ce
va cuprinde texte din reglementările legale necesare inițiatorilor de START UP - uri;
-Va fi creată și o secțiune care va fi denumită “Business Forum”, ce va fi gestionată de
către experții PR din cadrul proiectului;
-Tot în cadrul portalului trebuie creată și o secțiune specială pentru promovarea start-upurilor.
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