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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
11 Mai 2018 

 
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

lansează proiectul “Start-Up Plus - afaceri de succes 
în Regiunea Sud-Muntenia” 

 
 

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane va organiza miercuri, 16 
mai 2018, începând cu ora 15.00, la Pensiunea Hanul Călugărenilor din Com. 
Călugăreni, Jud. Giurgiu, conferința de lansare a proiectului “Start-Up Plus - 
afaceri de succes în Regiunea Sud-Muntenia”, acoperind mediul urban din 
județele județele: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, 
Teleorman. 

 
Proiectul se desfășoară pe  o perioadă de 33 luni și are ca obiectiv general 

dezvoltarea antreprenoriatului șomerilor, persoanelor inactive și angajaților din 
regiunea Sud-Muntenia și îmbunătățirea nivelului de competențe manageriale și 
antreprenoriale ca oportunitate pentru dezvoltarea de afaceri și ocupare. Se 
urmărește formarea antreprenorială a unui număr de 300 de persoane interesate 
de demararea unor activități pe cont propriu, în vederea dezvoltării competențelor 
antreprenoriale și susținerea înființării a 36 afaceri / IMM-uri create și 
funcționale, repartizate în toate județele din regiunea de implementare a 
proiectului, cel puțin 2 afaceri / IMM-uri create și funcționale în fiecare județ. 
 

Prin înființarea și dezvoltarea a 36 de noi activități economice 
independente, în mediul urban, proiectul generează oportunități de ocupare 
inovative la nivelul regiunii Sud-Muntenia, respectiv 72 de noi locuri de muncă, 
contribuind în același timp la creșterea competitivității și la dezvoltarea 
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capitalului uman, în concordanță cu obiectivele Programului Operațional Capital 
Uman 2014-2020.  

Evenimentul va reuni actori relevanți ai mediului de afaceri, reprezentanți 
ai organizațiilor neguvernamentale din aria de interes, reprezentanți ai instituțiilor 
publice locale, precum și jurnaliști. 

 

Implementat de către Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în 
parteneriat cu Fundația Casa de Meserii a Constructorilor și SC METODO Studii 
Consultanță România SRL, proiectul ’’Start-Up Plus - afaceri de succes în 
Regiunea Sud-Muntenia’’ (POCU/82/3/7/106932), în perioada aprilie 2018-
ianuarie 2021, cu un buget total de 7.744.499,77 lei din care 6.551.268,38 lei, 
cofinanțat din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 

Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați 
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, persoana de referință: Ion Anca 
- Responsabil informare și selecție grup țintă, e-mail: anca.ion@idru.ro , 
telefon: 0721 680 007. 
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