
A felcsíki plébániák négyszáz 
kórustagja indult zarán-
dokútra egy héttel ezelőtt, 

hogy Rómában énekelhessenek a 
Magyarok Nagyasszonya búcsún, 
imádkozhassanak Márton Áron bol-
doggá avatásáért, és részt vegyenek 
a szerdai pápai meghallgatáson. A 
zarándokok a hosszú utazást köve-
tően mára érkeztek haza.

Mint megtudtuk, a felcsíkiak va-
sárnap az Il Gesú, a jezsuita rend 
főtemplomában vettek részt szent-
misén. A zarándokok felkeresték az 
örök város történelmi látványossá-
gait, többek között a Colosseumot.

Hallatták hangjukat

Hétfőn már a Magyarok Nagyasz-
szonya búcsúra készült a népes cso-
port, amelyet a Szent Péter-bazilika 
Katedra-oltáránál mutattak be. A 
magyar nyelven zajlott szentmisé-
re külön bejáratot és helyet bizto-
sítottak a székely ruhába öltözött 
kóristáknak. Az ünnepen részt vett 
többek között Semjén Zsolt magyar 
miniszterelnök-helyettes, Habs-
burg-Lotharingiai Eduard szent-
széki magyar nagykövet és Kovács 
Ádám Zoltán, Magyarország római 
nagykövete is. Az ünnep zenei szol-
gálatát a négyszáz tagú kórus vé-
gezte; Borcsa Gergely, a csíksomlyói 
plébánia kántora és Bíró Zsolt Imre 
gyergyószentmiklósi örmény kán-
tor orgonált; Incze Sándor mellett 
pedig további három felcsíki kántor 
vezényelt.

Az audiencián is énekeltek

Kedden a városnéző zarándokokhoz 
csatlakozott Tamás József gyulafe-
hérvári segédpüspök, a „székelyek 
püspöke” is. Szerdán a pápai meg-
hallgatás végett a Szent Péter térre 
vonultak a népviseletbe öltözött 
kóristák, akiknek külön helyet biz-
tosítottak az első sorokban. Mint 
megtudtuk, a pápai körbejárás után 
a három képviselőnek a pápával va-
ló szóba elegyedésre is lehetősége 
nyílt, mintegy két percig beszéltek 

vele, ami alatt próbálták elmonda-
ni, hogy ugyan Romániából érkez-
tek, de katolikus magyar kisebbsé-
get, Székelyföldet képviselik. Majd 
átadták ajándékukat: egy nagy 
méretű fotókönyvet, benne a zarán-
doklaton résztvevők községeinek a 
bemutatásával.
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Székelyföld hírét vitték
Hazatért Rómából a négyszáz felcsíki zarándok
• Lelkiekben megerősödve, a tapasztalt élmé-
nyektől feltöltődve érkezett haza ma hajnalban 
az a négyszáz felcsíki kórustag, akik Rómába 
zarándokoltak a múlt héten. Tapasztalataikról a 
zarándoklat vezetői meséltek.

12.10.2018

Data limită pentru înscrierea în proiectul “Antreprenoriat sustenabil în Regiunea 
Centru” este 30 octombrie 2018

Camera de Comerț și Industrie a României, în parteneriat cu Camera de Comerț și 
Industrie Covasna și cu OTP Consulting România SRL – companie membră a grupului 
OTP, implementează proiectul cu titlul “Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Centru” 
având motoul “Fii Antreprenor în Transilvania!”

Pe 30 octombrie 2018 se va termina o fază importantă a primei etape a proiectului, 
adică recrutarea, selecția și înscrierea grupului țintă în proiect, desfășurată în paralel 
cu cursurile de formare antreprenorială. Ulterior acestei faze va fi  organizat concursul 
planurilor de afaceri urmat de stagiile de practică și mentorat.
Înscrierea în proiect se face ulterior verifi cării eligibilității aplicanților de către 
experții noștri.

Grupul țintă al proiectului:
Grupul țintă vizat de proiect este format din cel puțin 740 de persoane din regiunea 
Centru, care aparțin următoarelor categorii: minimum 290 de persoane inactive, la 
care se adaugă cel puțin 150 studenți asimilați acestei categorii și minimum 300 de 
angajați (persoane care au un loc de muncă, inclusiv angajați pe cont propriu). La 
nivelul tuturor acestor categorii vor fi  minimum 30% femei (adică minimum 222 de 
persoane), printre care și femei care se afl ă în concediu de creștere a copilului sau 
femei casnice.

Cui se adresează proiectul? 
Proiectul se adresează persoanelor fi zice cu vârsta între 18 – 64 ani (angajați, inactivi, 
studenți). Excepție fac tinerii NEETs între 16-24 ani care nu sunt angajați și nici nu 
urmează studii, aceștia neputând fi  înscriși în proiect.
Se pot înscrie persoane care au domiciliul sau reședința în Regiunea Centru (în zonă 
rurală sau urbană) și care intenționează să demareze o afacere non-agricolă în zonă 
urbană.
Persoanele care participă în proiect nu trebuie să fi  benefi ciat de fi nanțare pentru 
activități similare din fonduri naționale/comunitare și sunt excluse persoanele care 
sunt înscrise în grupul țintă al unui proiect similar.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU  ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ
• Formular de înregistrare în proiect
• Declarație – Grup țintă
• Declarație privind incompatibilitatea
• Declarație inactivitate – dacă este cazul
• Copie după C.I/B.I (carte de identitate/buletin), sau după reședința actuală
• Copie după certifi  catul de naștere
• Copie după certifi  catul de căsătorie (unde este cazul)
• Adeverință de student, în original (unde este cazul)
• Copie după ultima diplomă de studii
• Adeverință de la locul de muncă / Decizie pentru femei afl  ate în concediu pentru 

creșterea copilului (unde este cazul)
• Acte justifi  cative – angajat pe cont propriu (titular PFA, ÎI sau membru al unei 

Întreprinderi Familiale)

Mai multe informaţii se pot găsi pe site-ul proiectului: www.antreprenortransilvania.ro
Pentru detalii legate de înscriere vă rugăm să contactați colegii noștri, în funcție de 
domiciliul Dvs.
Date de contact, înscriere:
Județele Brașov și Covasna: Camera de Comerţ şi Industrie Covasna, Sfântu Gheorghe, 
str. Oltului nr.17. Tel.: 0755-085 840, 0755-085 842, 0755-085 839, e-mail: ccicov@
ccicov.com 
Județele Harghita, Sibiu, Mureș și Alba: OTP Consulting Romania SRL, Miercurea 
Ciuc, Str. Petőfi  Sándor nr.7, Tel.: 0747-489 398, 0744-563 911, e-mail: 
proiectpocu105328@gmail.com

Proiect - POCU/82/3/7/105328 “Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Centru”

2018. október 12.

Jelentkezési határidő a „Fenntartató vállalkozások a Központ Régióban” projektre 
2018. október 30.

Románia Kereskedelmi- és Iparkamarája, partnerségben a Kovászna megyei 
Kereskedelmi- és Iparkamarával, valamint az OTP Consulting Románia kft-vel – mely 
cég az OTP csoport tagja – megvalósítja a „Fenntartható vállalkozások a Központ 
régióban” című projektet, melynek jelmondata „Vállalkozz Erdélyben!”

2018. október 30-án zárul a projekt első részének egyik fontos szakasza, vagyis a 
toborzás, a szelekció és a célcsoportba való beiratkozás, mely szakasz párhuzamosan 
halad a vállalkozói képzés kurzusaival. Ezt követően megrendezzük az üzleti 
tervek versenyét, melyet majd a gyakorlat és mentori időszak követ. A projektbe 
való beiratkozás azután történik, miután szakembereink ellenőrizték a pályázók 
jogosultságát.

A projekt célcsoportja:
A projekt egy legalább 740 főből álló csoportot céloz meg a Központ régióból, a 
következő felosztás szerint: legkevesebb 290 személy inaktív, mely csoporthoz 
hozzájön még legkevesebb 150 egyetemi hallgató. Továbbá legkevesebb 300 
alkalmazott (akik rendelkeznek munkahellyel vagy magán vállalkozók). Minden 
fentebbi kategóriában legalább 30% nő kell legyen (azaz legkevesebb 222 személy), 
közöttük olyanok is, akik gyereknevelési szabadságon vannak, vagy háziasszonyok.

Kit szólít meg a projekt? 
A projekt 18 és 64 év közötti természetes személyeknek szól (alkalmazottak, inaktívak 
és egyetemi hallgatók). Kivételt képeznek a 16 és 24 év közötti NEETs fi atalok, akik 
nincsenek alkalmazásban és nem folytatnak tanulmányokat, őket nincs lehetőség 
beírni a projektbe. Azok a személyek iratkozhatnak be, akiknek állandó vagy jelenlegi 
tartózkodási lakhelyük a Központ régióban van (vidéki vagy városi övezetben) és akik 
egy nem-mezőgazdasági jellegű vállaklozást szándékoznak indítani városi  övezetben. 
A projektben csak azok a személyek vehetnek részt, akik korábban nem részesültek 
támogatásban hasonló tevékenységekre nemzeti és közösségi alapokból, és akik már 
hasonló projekt célcsoportjába még nem iratkoztak be. 

A célcsoportba való beiratkozáshoz szükséges dokumentumok
• Regisztrációs űrlap 
• Nyilatkozat – Célcsoport
• Inkompatibilitásra vonatkozó nyilatkozat
• Nyilatkozat a működés felfüggesztéséről – adott esetben
• C.I/B.I másolata (személyazonossági kártya / személyazonossági bizonyítvány), 

vagy másolat a jelenlegi lakhelyt igazoló okiratról
• Születési bizonyítvány másolata
• Házassági bizonyítvány másolata (adott esetben)
• Egyetemi hallgatói igazolvány, eredetiben (adott esetben)
• Másolat az legutóbbi végzettségről
• Munkahelyi igazolás / Végzés a gyereknevelésen levő nők státuszáról (adott 

esetben)
• Igazoló okiratok – önálló vállalkozó (PFA, ÎI, vagy tagja egy családi 

vállalkozásnak)

További információk a projekt honlapján találhatók:  www.antreprenortransilvania.ro
A beiratkozással kapcsolatos kérdéseikkel, kérjük forduljanak kollégáinkhoz, az Önök 
lakhelye szerint:
Beiratkozással kapcsolatos elérhetőségek:
Brassó és Kovászna megye: Kovászna megyei Kereskedelmi és Iparkamara , 
Sepsiszentgyörgy, Oltului utca 17.  szám. Tel.: 0755-085 840, 0755-085 842, 0755-
085 839, e-mail: ccicov@ccicov.com 
Hargita, Szeben, Maros és Fehér megyék: OTP Consulting Romania kft, Csíkszereda, 
Petőfi  Sándor utca 7. szám, Tel.: 0747-489 398, 0744-563 911,
e-mail: proiectpocu105328@gmail.com

Projekt megnevezése: POCU/82/3/7/105328 “Fenntartható vállalkozások a Központ 
Régióban” 

A projektet az Európai Szociális Alap fi  nanszírozza, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2014-2020 révén

Sajtóközlemény Comunicat de presă

Proiect fi nanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Székely ruhában a felcsíki 
zarándokok a Szent Péter-téren. 
Hallatták hangjukat
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