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Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți  
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 non-agricol din zona urbană, 
România Start-Up Plus. 
 
Proiect: “Antreprenor de viitor”, POCU/82/3/7/106067 

 
  
 
 

Antreprenoriatul a primit un nou impuls în regiunea Vest 

„Antreprenor de viitor“ – un proiect european, susținut de antreprenori cu 
experiență internațională, a deschis noi perspective inițiativei private: ajutor de 
stat pentru 74 de noi întreprinderi în regiunea Vest și 160 de noi locuri de muncă 
create și menținute. 

 

Centrul de consultanță austromed holding srl, lider al parteneriatului transnațional 
din care mai fac parte bit education & consulting Romania srl și expertul 
internațional bit management Beratung GmbH, companie de învățământ și 
consultanță din Republica Austria, a încheiat, sâmbătă, 11 ianuarie 2021, 
implementarea Proiectului „Antreprenor de viitor“, co-finanțat prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

Scopul implementării Proiectului a fost dezvoltarea capitalului uman din regiunea Vest 

a României, prin configurarea unui sistem de acțiuni care să stimuleze spiritul 

antreprenorial și dezvoltarea antreprenorială, prin funcționarea întreprinderilor cu profil 

non-agricol în zona urbană din regiunea țintă. 

 

Proiectul „Antreprenor de Viitor“, în valoare 
de 20,2 milioane de lei, s-a desfășurat în 
cadrul Programului Operațional Capital Uman 
2014-2020 și este cofinanțat din Fondul 
Social European și de către parteneriatul 
româno-austriac. 

În contextul crizei provocate de pandemia 
COVID-19, implementarea proiectului a fost 
extinsă cu perioada în care o parte din 
contractele de subvenție au fost suspendate.  
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Astfel, Proiectul s-a derulat în 42 luni, în intervalul 12.01.2018 – 11.09.2021. 

Parteneriatul a avut în vedere următoarele obiective specifice:  

OS1 – Creșterea potențialului de antreprenori în regiunea țintă (prin crearea în 
regiunea de implementare a unui fond de 325 antreprenori potențiali, format din 
persoane apartenente Grupului Țintă, cu spirit de inițiativă, înarmate cu competențe 
de bază necesare înființării și conducerii unei întreprinderi); 

OS2 – Auto-ocuparea Grupului Țintă cu veleități antreprenoriale (prin înființarea a 90 
de întreprinderi proprii în zona urbană a regiunii de implementare); 

OS3 – Crearea de locuri de muncă în zona urbană a regiunii țintă (prin angajarea a 
180 de persoane din regiunea de implementare în întreprinderile nou create în cadrul 
proiectului; 

OS4 – Asigurarea durabilității întreprinderilor nou înființate (prin consultanță de 
management și asistență pe durata funcționării incipiente a întreprinderilor, crearea de 
clustere de susținere a întreprinderilor și de platforme pentru informare, suport 
procedural și schimb de experiență între întreprinderi); 

OS5 – Asigurarea durabilității locurilor de muncă nou generate (consolidarea relațiilor 
angajator – angajat în întreprinderile nou create, prin îmbunătățirea competențelor 
angajatorilor pentru recrutarea și fidelizarea personalului); 

OS6 – Propagarea și amplificarea pe termen lung a efectului de creștere a ocupării în 
regiunea de implementare (prin măsuri strategice de transfer al rezultatelor și 
integrarea socială a întreprinderilor nou înființate ca efect al inovării sociale – 
dezvoltare de idei, servicii și modele, prin care pot fi abordate provocările sociale cu 
participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii 
serviciilor sociale) 

 

În cadrul conferinței de încheiere a Proiectului, susținută sâmbătă, 11.09.2021, 
doamna Adina Marinescu, manager de proiect și coordonatorul parteneriatului 
transnațional, al cărui lider este austromed holding srl, a prezentat obiectivele 
Proiectului și rezultatele pe care parteneriatul le-a obținut. În nota de entuziasm pe 
care experții proiectului dau succesului Proiectului, domnul Gheorghe Enescu, 
consultant licențiat din Republica Austria, asociat al austromed holding srl și expert 
în dezvoltarea antreprenorială și mentorat, a prezentat poveștile de succes ale 
antreprenorilor și a făcut cunoscute cele mai interesante obiective și strategii de 
implementare a inovațiilor, care au făcut din afacerile dezvoltate și sprijinite prin Proiect 
întreprinderi sustenabile. 

 

Prin formare antreprenoriala, transfer de know-how și sesiuni de consultanță susținute 
de experți internaționali, proiectul a deschis grupului țintă din regiunea Vest 
perspectiva de a-și valorifica talentul și priceperea pentru a-și întemeia o afacere cu 
ajutor de stat. Ajutorul de stat a fost între 31.500 și 40.000 Euro pentru fiecare 
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întreprindere nou înființată, în funcție de calitatea planului de afaceri elaborat în cadrul 
Proiectului. Pe lângă faptul că asigură antreprenorilor un venit decent și o viață mai 
dinamică, noile întreprinderi au capacitatea să angajeze peste 150 de persoane, 
oferindu-le ocupația potrivită. 

După înființare, noile întreprinderi nu au fost lăsate în bătaia vântului, ci susținute 
continuu, până la terminarea proiectului, chiar și în perioada de sustenabilitate. În 
acest sens, la inițiativa parteneriatului de proiect, fiecare întreprindere a Proiectului a 
participat la înființarea „Asociației de Facilitare a Accesului la Resurse Competitive”, 
prescurtat „AFARC”, și deține drepturi depline și indivizibile. AFARC are drept scop 
reprezentarea intereselor întreprinderilor în mediul antreprenorial. Experții proiectului, 
ei înșiși antreprenori de succes în spațiul occidental, veniți din zona practicii 
antreprenoriale, urmăresc îndeaproape activitatea noilor întreprinderi pentru a 
descoperi din vreme cu ce probleme se confruntă. Întreprinderile care întâmpină 
dificultăți, lucru normal la început de drum, primesc sprijinul necesar pentru a reveni 
pe linia de plutire și a-și continua activitatea cu succes. Întreprinderile cu potențial de 
extindere vor beneficia, în perioada de sustenabilitate de consultanță financiară 
europeană, astfel încât, în primii ani de funcționare, să acceseze și alte fonduri 
nerambursabile. 

Proiectul și-a propus, pe lângă indicatorii de 
proiect, să restabilească reputația 
antreprenoriatului, șifonată de așa-ziși afaceriști 
care abuzează de mijloace speculative, la limita 
moralității și legii. Antreprenorii au fost educați să 
demonstreze că, prin modul lor de a acționa, 
întreprinderile de care răspund nu sunt simple 
mașini de speculă și făcut bani, că își asumă 
anumite valori și răspunderi sociale, că nu sunt nici 
deasupra, nici în afara societății și comunității în 

care activează, ci membru al acestora, motiv pentru care trebuie să le respecte. În 
acest sens, proiectul a acordat prioritate planurilor de afaceri care au oferit soluții de 
integrare socială a întreprinderii. Conferința de închidere a Proiectului s-a încheiat cu 
prezentarea strategiilor de marketing și inovațiile implementate.  

Poveștile de succes ale antreprenorilor, care au pus suflet în întreprinderile pe care le 
administrează și gradul de îndeplinire al indicatorilor confirmă succesul Proiectului și 
atingerea obiectivelor. 

 

Date de contact:  
Adina Marinescu, manager proiect, austromed holding srl 
Poșta electronică:  management@austromed.ro;  
Telefon:    +4 0732 33 88 55 

  



Pagină 4 din 4 

 

Adina Marinescu 

Manager proiect 

Rezultatele  

Proiectului „Antreprenor de viitor”, POCU/82/3/7/106067 

 700 de persoane din regiunea Vest au fost informate și conștientizate cu privire 
la importanța dezvoltării antreprenoriatului și a spiritului de inițiativă privată; 

 500 de persoane au fost înregistrate în grupul țintă al Proiectului; 

 353 de persoane au fost selectate pentru a participa la programul 
antreprenorial - Competențe Antreprenoriale” (CA180) -, conceput după 
standardele europene de formare antreprenorială 353 și autorizat de 
Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC); 

 350 de participanți au participat la programul CA180;  

 347 de participanți au absolvit programul CA180 și au fost certificați de ANC; 

 358 de persoane au beneficiat de sprijin din parte Proiectului: 350 de 
participanți la programul CA180 și 8 viitori antreprenori care au avut dreptul de 
a participa la concursul planurilor de afaceri organizat în cadrul Proiectului, 
direct, fără a fi participarea la programul CA180; 

 317 persoane au elaborat câte un plan de afaceri și au participat la concursul 
planurilor de afaceri din cadrul Proiectului; 

 100 de planuri de afaceri au fost selectate de către un juriu de specialitate în 
vederea implementării afacerii; 

 100 de persoane, care au obținut punctaj necesar pentru 100 implementarea 
planului de afaceri, au obținut și dreptul de a se pregăti suplimentar și de a 
participa la stagiul de practică, în domeniul în care și-au planificat afacerea; 
aceleași 100 de persoane au obținut dreptul de a participa la sesiunile de 
consultanță de specialitate, în vederea materializării afacerii; 

 100 de persoane s-au dezvoltat antreprenorial și au obținut diploma de 
„Antreprenor de viitor”. 

 84 antreprenori au participat la programul integrat de dezvoltare, consultanță 
de specialitate și asistență antreprenorială; 

 75 de întreprinderi au fost înființate în regiunea urbană Vest; 

 74 de întreprinderi au obținut sprijin financiar prin ajutorul de minimis, din care 
67 de întreprinderi au obținut subvenția integral (tranșa inițială, de până la 75% 
din valoarea subvenției și tranșa finală); 

 74 de întreprinderi au funcționat 18 luni în perioada de implementare a 
Proiectului și sunt funcționale la finalul Proiectului; 

 165 locuri de munca au fost create și  menținute până la încheierea proiectului; 

Gradul de îndeplinire al indicatorilor de Proiect: 

99,52% pentru Etapa I – Formare antreprenoriala 
85,42% pentru ETAPA A II-A – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE  
82,22% ETAPA a III-a - Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate 
99,33% execuție bugetară 


