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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 

 

Parteneriatul româno-austriac, coordonat de AUSTROMED HOLDING, anunță 
finalizarea proiectului „Antreprenor de viitor”, POCU/82/3/7/106067, implementat în 
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și cofinanțat din Fondul 
Social European. 

Date proiect Antreprenor de viitor, cod SMIS: 106067 

Beneficiar  Austromed Holding 

Parteneri  
bit education & consulting Romania srl  
bit management Beratung GmbH 

Scopul proiectului Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-
agricol din zona urbană 
Sporirea șanselor de independență economică și ocupare. 

Perioada de 
implementare 

42 luni, ianuarie 2018 – septembrie 2021 

Valoarea proiectului 20.219.337,49 lei  din care executat 
17.765.421,37 lei 

Contribuție UE 19.877.420,61 lei din care executat  
17.423.795,30 lei 

Ajutoare de stat pentru întreprinderi acordate: 
10.932.900,00 lei 

rezultatele 
proiectului 

auto-ocupare pentru 74 antreprenori;  
74 întreprinderi funcționale și  
minim 165 locuri de muncă create și menținute 

  
 
Pentru detalii, persoanele interesate pot accesa: 

- Pagina Facebook: https://www.facebook.com/antreprenordeviitor/ 
- Pagina de proiect: www.antreprenordeviitor.eu  

URL: http://www.antreprenordeviitor.eu/) 
- Pagina liderului de parteneriat: www.austromed.ro 

 

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

Adina Marinescu 

Manager proiect  
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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 

 


