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 Program Operational: POCU 2014-2020; 

 Axa Prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti; 

 Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și 
de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor; 

 Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, 
antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor 
microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare; 

 Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea 
întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană; 

 Apel de proiect: România Start Up Plus; 

POCU/82/3/7/Cresterea ocuparii prin sustinerea întreprinderilor cu 
profil non-agricol din zona urbana; 
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Caracteristici generale 



 Regiunea de implementare – Sud Muntenia; 

 Judete: Arges; Calarasi; Dambovita; Giurgiu; Ialomita; 
Prahova; Teleorman; 

 Duata proiect: 33 luni; 

 Perioada de implementare: Apr 2018 – Ian 2021; 

 Buget proiect: 7.744.499,77 lei (aprox. 1,7 mil. de euro); 

 Partenerii din proiect: 

- Lider de parteneriat (S) - Institutul pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane; 

- Partener 1 - Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor; 

- Partener 2 - Metodo Studii Consultanþa Romania; 
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Caracteristici Proiect 



 Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea antreprenoriatului in 
regiunea Sud Muntenia si imbunatatirea nivelului de competente 
manageriale si antreprenoriale ca oportunitate pentru dezvoltarea de 
afaceri si ocupare. 

 OS 1 - Imbunatatirea nivelului de competente prin furnizarea de 
programe de pregatire profesionala in domeniul antreprenoriatului 
pentru 300 de persoane din regiunea de implementare a proiectului. 

 OS 2 - Dezvoltarea antreprenoriatului in regiunea Sud Muntenia prin 
infiintarea a 36 de afaceri noi in regiune si asigurarea de servicii suport 
pentru dezvoltarea afacerilor nou create. 

 OS 3 - Crearea a minimum 72 de noi locuri de munca in cadrul afacerilor 
nou infiintate in cadrul proiectului. 

 OS 4 - Dezvoltarea unui incubator de afaceri virtual care sa faciliteze 
dezvoltarea si promovarea  afacerilor nou create. 
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Obiective proiect 



 Grupul tinta (GT) vizat in proiect este format din 300  persoane 
fizice (someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca 
si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca), 
care intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul 
urban, in regiunea Sud Muntenia. 

50% someri peste 18 de ani; 

30% persoane inactive - studenti si persoane casnice peste 18 ani; 

20% persoane peste 18 ani, care au un loc de munca si infiinteaza 
o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca; 

 GT trebuie sa aiba resedinta / domiciliul in mediul rural / urban, in 
regiunea Sud Muntenia. 

 Nu vor face parte din GT tinerii NEETs, cu varsta intre 16 - 24 ani. 
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Grupul tinta din proiect 



ID 
Indicator 

Denumire indicator Total 

4S11 
Persoane care beneficiaza de sprijin, din care: 
someri & inactivi / angajati, inclusiv persoane 
care desfasoara o activitate independenta 

300 

4S10 
Locuri de munca create si existente urmare a 
sprijinului primit de someri si inactivi / persoane 
angajate la 6 luni dupa terminarea sprijinului 

72 

4S9 
IMM-uri create si functionale la 6 luni dupa 
terminarea sprijinului 

36 
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Indicatori Proiect 



A1 - Management de proiect si activitati suport pentru 
managementul de proiect (Apr 2018 – Ian 2021) 

Sa 1.1 - Management de proiect; 

Parteneri implicati – IDRU; 

Sa 1.2 - Activitati suport pentru managementul de proiect - Financiar, 
Raportare, Achizitii, Informare si Publicitate; 

Parteneri implicati – IDRU, CMC, Metodo; 
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Activitati proiect (1) 



A2 - Formare antreprenoriala; (Apr 2018 – Mar 2019) 

Sa 2.1 - Informarea publicului cu privire la programul de formare 
antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a 
grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in 
cadrul proiectului; (Apr 2018 – Ian 2019) 

Parteneri implicati: 

- IDRU – va informa publicul din Teleorman, Calarasi si Giurgiu; 

- CMC – va informa publicul din Prahova si Ialomita; 

- Metodo – va informa publicul din Dambovita si Arges; 

Rezultate: 

- 300 de persoane informate cu privire la programul de formare 
antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a 
grupului tinta; 
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Activitati proiect (2) 



Sa 2.2 - Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile 
organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala; (Apr 
2018 – Nov 2018) 

Parteneri implicati: 

- IDRU – va selecta aprox. 100 de persoane din Teleorman, Calarasi 
si Giurgiu; 

- CMC – va selecta aprox. 100 de persoane din Prahova si Ialomita; 

- Metodo – va selecta aprox. 100 de persoane din Dambovita si 
Arges; 

Rezultate: 

- 300 de persoane selectate in vederea participarii la cursurile 
organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala; 
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Activitati proiect (3) 



Sa 2.3 - Derularea programului de formare antreprenoriala; (Iun 2018 
- Nov 2018) 

Se vor organiza 12 sesiuni de formare - Competente Antreprenorale 
(cf OG 129/2000) - 60 de ore formare profesionala / sesiune. 

Parteneri implicati: 

- IDRU – 4 sesiuni de formare antreprenoriala, cu o medie de 25 de 
cursanti per grupa, in Teleorman, Calarasi si Giurgiu; 

- CMC – 4 sesiuni de formare antreprenoriala, cu o medie de 25 de 
cursanti per grupa, in Prahova si Ialomita; 

- Metodo – 4 sesiuni de formare antreprenoriala, cu o medie de 25 de 
cursanti per grupa, in Dambovita si Arges; 

Rezultate: 

- 300 de persoane formate, care au obtinut certificate de absolvire a 
cursurilor de formare antreprenoriala, recunoscute de ANC; 

- 300 de planuri de afaceri elaborate de participanti in cadrul cursurilor 
de formare antreprenoriala; 
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Activitati proiect (4) 



Sa 2.4 - Selectarea planurilor de afaceri care vor fi finantate in cadrul 
proiectului; (Nov 2018 – Ian 2019) 

Parteneri implicati – IDRU, CMC, Metodo; 

Rezultate: 

- 1 concurs de idei de afaceri; 

- max. 300 de planuri de afaceri inscrise in competitia de planuri de 
afaceri; 

- max 10% din planurile de afaceri inscrise in competitie vor fi 
acceptate de la persoane care nu au participat la cursurile de 
formare antreprenoriala din proiect; 

- 36 de planuri de afaceri selectate pentru finantare; 
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Activitati proiect (5) 



Sa 2.5 - Efectuarea de stagii de practica; (Feb 2019 – Mar 2019) 

Stagiul va avea o durata de 40 de ore si se va desfasura la sediul 
social sau la punctul de lucru al intreprinderii selectate pt practica.  

Parteneri implicati:  

- IDRU - va facilita realizarea stagiului de practica pt 14 beneficiari; 

- CMC - va facilita realizarea stagiului de practica pt 12 beneficiari; 

- Metodo - va facilita realizarea stagiului de practica pt 10 
beneficiari; 

Rezultate: 

- 36 de rapoarte de stagii de practica aferente stagiului efectuat de 
persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate in 
vederea acordarii de ajutor de minimis; 
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Activitati proiect (6) 



A3 - Implementarea planurilor de afaceri finantate  

Sa 3.1 - Furnizarea, de catre administratorul schemei de 
antreprenoriat, serviciilor personalizate de consiliere / consultanta / 
mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de 
afaceri; (Apr 2019 – Iunie 2019) 

Parteneri implicati:  

- IDRU - asigura consiliere/consultanta/mentorat pt 14 beneficiari; 

- CMC - asigura consiliere/consultanta/mentorat pt 12 beneficiari; 

- Metodo - asigura consiliere / consultanta / mentorat pt 10 
beneficiari; 

Rezultate: 

- 36 sesiuni individuale de consiliere / consultanta / mentorat 
organizate, cate una pt fiecare beneficiar de ajutor de minimis; 
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Activitati proiect (7) 



Sa 3.2 - Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor 
ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul 
proiectului; (Apr 2019 – Iunie 2019) 

Parteneri implicati:  

- IDRU - asigura infiintarea si demararea pt 14 intreprinderi; 
(Teleorman, Calarasi si Giurgiu); 

- CMC - asigura infiintarea si demararea pt 12 intreprinderi 
(Prahova si Ialomita);  

- Metodo - asigura infiintarea si demararea pt 10 intreprinderi 
(Dambovita si Arges); 

Rezultate: 

- 36 intreprinderi noi infiintate; 
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Activitati proiect (8) 



Sa 3.3 - Monitorizarea de catre administratorul schemei de 
antreprenoriat a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate; (Aprilie 
2019 – Iunie 2020) 

Parteneri implicati:  

- IDRU - va monitoriza un numar de 14 afaceri (Teleorman, Calarasi 
si Giurgiu); 

- CMC - va monitoriza un numar de 12 afaceri (Prahova si Ialomita); 

- Metodo - va monitoriza un numar de 10 afaceri (Dambovita si 
Arges); 

Rezultate: 

- 36 planuri de afaceri implementate / IMM-uri create si functionale; 

- 72 de locuri de munca nou create; 

- 36 de rapoarte complete de monitorizare a implementarii planului de 
afaceri; 15 

Activitati proiect (9) 



 Sa 3.4 - Decontarea de catre administratorul schemei de 
antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de 
afaceri selectate in cadrul proiectului; (Aprilie 2019 – Iunie 2020) 

Parteneri implicati:  

- IDRU - va acorda 14 subventii (micro-granturi) in valoare de max. 
33.333 euro pt 14 afaceri nou infiintate (TR, CL si GR); 

- CMC - va acorda 12 subventii (micro-granturi) in valoare de max. 
33.333 euro pt 12 afaceri nou infiintate (Prahova si Ialomita); 

- Metodo - va acorda 10 subventii (micro-granturi) in valoare de 
max. 33.333 euro pt 10 afaceri nou infiintate (Dambovita si Arges); 

Rezultate: 

- 36 subventii (micro-granturi) in valoare de max. 33.333 euro 
acordate pt 36 afaceri nou infiintate in regiunea Sud Muntenia; 
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Activitati proiect (10) 



Transa I - max. 75% din valoarea ajutorului de minimis, aprobat pe 
baza planului de afaceri selectat castigator, prevazut in contractul de 
subventie.  

 Valoarea max. pt. Transa I - 111.000 lei (aproximativ 25.000 euro). 

Transa II - diferenta pana la valoarea totala a ajutorului de minimis, 
dupa ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada ca a realizat 
din activitatea curenta, in max. 12 luni, venituri reprezentand 
minimum 30% din valoarea transei initiale. In cazul in care acest 
termen nu este respectat, transa finala nu se mai acorda.  

 Valoarea max. a transei finale - 37.000 lei (aproximativ 8.333 
euro). 
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Subventia (micro-grant) se va acorda in doua 
transe: 



A4 - Monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in 
cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora (Iulie 2020 – Dec 
2020) 

Parteneri implicati:  

- IDRU - va monitoriza un numar de 14 afaceri (TR, CL si GR); 

- CMC - va monitoriza un numar de 12 afaceri (Prahova si Ialomita); 

- Metodo - va monitoriza un numar de 10 afaceri (Dambovita si 
Arges); 

Rezultate: 

- 36 de rapoarte complete de monitorizare a sustenabilitatii 
afacerilor nou create in regiunea Centru; 
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Activitati proiect (11) 



A5 - Realizarea analizei mediului antreprenorial in regiunea Sud 
Muntenia; (Iulie 2018 – Ian 2021) 

Parteneri implicati – IDRU, CMC, Metodo; 

Rezultate: 

- min. 14 interviuri structurate cu antreprenori relevanti din 
regiunea Sud Muntenia; 

- 300 chestionare aplicate membrilor GT; 

- un raport de analiza a mediului antreprenorial din regiunea Sud 
Muntenia; 
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Activitati proiect (12) 



 IDRU – pentru Teleorman, Calarasi si Giurgiu; 

Serețeanu Vlad – Manager Proiect; 

E-mail: vlad.sereteanu@gmail.com  

 CMC – pentru Prahova si Ialomita; 

Mocanu Gabriel – Coordonator P1; 

E-mail: gabriel.mocanu@cmc.org.ro   

METODO – pentru Dambovita si Arges; 

Vlad Ioana Andreea – Coordonator Partener; 

E-mail: ioanavlad@metodogrupo.com 
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