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CUPRINS 
1. Evenimente de promovare 

2. Întâlniri locale / regionale 

organizate de Partenerii 

proiectului CO-OP 

3. Diseminarea rezultatelor 

proiectului 

 
SPANIA (MADRID) 
Partenerul  spaniol a organizat primul  Eveniment de promovare  în 27 

octombrie 2016, la Madrid, în incinta Consiliului Tineretului din Spania - Consejo 

de la Juventud de España - CEJ. 

Evenimentul a fost intitulat „Mic dejun de lucru privind perspectivele pentru 

tineret și antreprenoriat social", o masă rotundă informală la care au participat 

mai mulţi experți. 

20 dintre participanți au  aparținut  organizațiilor care lucrează în domeniul 

antreprenoriatului și tineretului (INJUVE, Puentes Global, Acción contra el 

Hambre, Fundación INCYDE, Punto JES, Economistas Sin Fronteras, 

TeamLabs, Red Arana, Ashoka, Impact Hub și Fundación Telefónica - 

Gandeste maret). Pe parcursul evenimentului, au fost prezentate: proiectul co-

op și metodologia CAE, au avut loc discuții cu privire la progresul realizat de 

Spania în domeniul tineretului și antreprenoriatului social, au fost enunţate 

punctele cheie și reformele necesare pentru adoptarea  metodologiei CAE în 

Spania. 

Metodologia CAE a reprezentat un interes deosebit  în rândul participanților care 

au considerat-o ca o metodologie interesantă și utilă  pentru educația în afaceri. 

Pentru a-l pune în aplicare şi  pentru a genera procese de schimbare, 

participanții au subliniat importanța de a avea un cadru specific legal și de 

propulsie în elaborarea politicilor din domeniul antreprenoriatului, precum și 

dezvoltarea activităţilor în rețea cu alte entități și administrația publică.  

ROMÂNIA (BUCUREȘTI) 
Evenimentul Naţional a avut loc la  București, în 29 septembrie 2016, la Hotel Ibis, unde au participat 25 de persoane. 

Participanţii au fost interesați de proiectul CO-OP iar, şase dintre aceştia s-au înscris în luna octombrie la un curs 

pentru formarea competențelor antreprenoriale.În luna noiembrie 2016,  a avut loc examenul pentru certificarea 
competenţelor antreprenoriale.Pro Vocaţie a acordat consiliere şi coaching tinerilor antreprenori pentru a putea să-şi dezvolte 
cu succes propria afacere conform modelului CAE  adaptat contextului românesc. 



Evenimentul a fost organizat în colaborare cu partenerul Sud Concept si alţi 
parteneri locali, care au fost implicați în efectuarea studiului asupra mediului 

antreprenorial și în elaborarea primei versiuni a ghidului suport pentru  start-

up-uri. Printre factorii de decizie prezenţi în cadrul evenimentului din Bastia 

a fost şi un politician local, primarul din San Martino di Lota - o primărie care  

este interesată de activitățile antreprenoriale. Există implicare  economică și 

socială la o altă dimensiune, care nu mai este  limitată  doar la acordarea 

de ajutoare pentru  familiile nevoiașe, de această dată ajutorul  a fost extins 

astfel încât să joace un rol important în combaterea șomajului și a 

excluziunii sociale și la angajarea în mod activ în restructurarea economică 

și dezvoltarea de noi tipuri de activități. 

Evenimentul  multiplicator a fost asociat cu un eveniment pe care Petra Patrimonia îl organizează în fiecare an și care   

se numește Cafeneaua antreprenorilor. Proiectul Co-op a fost prezentat de către reprezentanții Petra Patrimonia 

(Scanavino Fabien - manager, Jean Baptiste Graziani - manager de proiect).În cadrul evenimentului a fost   prezentat 

proiectul în  ansamblul său  (context, obiective, rezultate, parteneriat), rezultatele învățării și programul-pilot, care este 

pus în aplicare în Turcia, Italia, Spania și România. Participanții au fost invitați să descarce rezultatele proiectului de 

pe site-ul asociaţiei și să urmărească noutăţile  de pe Facebook. 

Primul eveniment multiplicator slovac a avut loc marți, 20 octombrie 2016 și a început la 09:15. 
Seminarul s-a desfășurat în cadrul organizației partenere Progress.La seminar, au participat 22 de reprezentanți, de la  

Oficiul de Muncă (1), organizații de consultanță și de formare (6), asociațiile oamenilor  de afaceri (1), Managerii și 

angajații întreprinderilor existente (9), manageri din întreprinderi create de 1 an (2) , Reprezentanții asociațiilor civice 

interesate în afaceri (2) și un  tânăr interesat de a-şi dezvolta propria  afacere(1). 

Au avut loc  discuții interactive privind Modelul inovator  CAE, în special cu reprezentanți ai organizațiilor educaționale 

și de consultanță; 

Reprezentantul de la  Oficiul de Muncă a  furnizat informații privind sprijinul pentru tinerii care dores să-şi înceapă 

propriile afaceri; 

Un reprezentant al Uniunii a Antreprenorilor şi-a împărtășit experiența şi va acorda  sprijin privind  asocierea 

antreprenorilor, le va pune la dispoziţie contactele necesare pentru cei  dispuși să coopereze. 

Tinerii din asociația civică au fost interesați de problemele care pot apărea în  afaceri şi de posibilităţile de  cooperare 

în cadrul proiectului de solidaritate între generații  sugerând orgnizarea unor  întâlniri  în perioada imediat următoare. 

Toți participanții la seminar au fost invitați la conferința finală a proiectului, care va avea loc anul viitor. 



Evenimentul de multiplicare a avut loc pe 10 noiembrie 2016, în cadrul unui workshop 

de două zile denumit  Piazza dei Mestieri. În cele doua zile de lucru activităţile s-au 

concentrat pe crearea  companiIlor  inovatoare din turism.Evenimentul s-a organizat în 

Aula Magna a Institutului Mancini (Via. G Gravina Cosenza) 

Au participat un număr de  32 de persoane din rândul elevilor și studenților, 

antreprenorilor, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum şi reprezentanţi din 

companii inovatoare și de start-up. 

Reuniunea a fost un prilej pentru profesioniști de a-şi prezenta  noile produse și 

servicii iar experții şi-au  prezentat propriile experienţe. Au fost două intervenţii 

importante şi anume:reprezentantul Talent Garden Cosenza, doamna Lucia Moretti,a 

avut o prezentare privind  ecosistemul digital al rețelei globale de inovataţie digitală; şi  

intervenţia domnului Andrea Attanasio de la Contamination Lab privind  partajarea și 

promovarea culturii antreprenoriale și a start-up-urilor. 

La finalul evenimentului am avut cîteva testimoniale  cu privire la start-up-uri din 

Calabria: Viaggart (o platformă web pentru a descoperi cele mai interesante zone  și 

servicii turistice italiene ) - Orgoglio di Calabria ( excelență în produse alimentare 

locale și valorificarea rețetelor tradiționale. 

 

Au fost invitaţi la eveniment aproximativ  80 de persoane din cadrul 

organizațiilor din întreaga provincie  Numărul total de  participanți a fost 

de 55. Profilul general al participanţilor la eveniment poate fi împărțit în 4 

clustere principale. Aceştia sunt reprezentanții organizațiilor publice; 

reprezentanţii  întreprinderi Mici și foarte mici; ONG-uri (care lucrează în 

domeniul antreprenoriatului) și reprezentanți ai universităților. 

Ordinea de zi a evenimentului a inclus Prezentarea BEUFA; Prezentarea 

proiectului  COOP; Informații cheie privind modelul şi metodologia CAE  ; 

Prezentarea actorilor de la nivel local a tinerilor antreprenori; a fost şi o 

sesiune de întrebări şi răspunsuri, oferindu-se  feedback între participanți 

iar,  în cele din urmă, am organizat o sesiune de "cafea-talk", în scopul 

de a promova comunicarea și cooperarea între părțile interesate. 

De asemenea, participanții au primit mape cu documentele proiectului , 

cu studiul realizat și materiale de diseminare (broșuri, buletine etc.) 

Evenimentul in sine a fost, de asemenea, publicat prin canalele noastre 

de difuzare. 

Evenimentul de multiplicare din  Turcia a avut loc marți, 6 septembrie 2016 și a început la orele14.00. Evenimentul a fost 

organizat în  Campusul departamentului  BEUFA. 


