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LANSARE PROIECT 

Fii tu, fii antreprenor in Regiunea Vest 

POCU/82/3/7/106435 

 

 

40.000 euro pentru infiintarea de afaceri in zona Vest 

 

Proiectul „FII TU, FII ANTREPRENOR IN REGIUNEA VEST” - POCU/82/3/7/106435 este 

cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa 

prioritara 3: Locuri de munca pentru toti – Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin 

sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana si se deruleaza pe o perioada de 3 

ani, din 12.01.2018 pana la 11.01.2021. 

 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului „FII TU, FII ANTREPRENOR IN REGIUNEA VEST” este 

cresterea gradului de ocupare prin crearea si ocuparea a 84 de noi locuri de munca in urma 

infiintarii a 42 de noi intreprinderi cu profil non-agricol in zonele urbane aferente judetelor din 

Regiunea Vest. 

 

Proiectul propune o abordare integrata si direct orientata spre nevoile comunitatii prin incurajarea 

antreprenorialului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea infiintarii de intreprinderi cu profil 

nonagricol in zona urbana de catre persoanelor fizice (de ex. someri, persoane inactive, 

persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de 

munca) asigurand dobandirea de abilitati antreprenoriale si resursele financiare necesare 

inceperii afacerii. 

 

Proiectul „FII TU, FII ANTREPRENOR IN REGIUNEA VEST” urmareste atingerea tuturor 

indicatorilor din POCU - OS.3.7, respectiv:  

• 310 cursanti pregatiti pentru initierea de afaceri, fapt care va contribui la ocuparea 



 

persoanelor din grupul tinta someri si persoane inactive si la dezvoltarea ocuparii pe cont propriu; 

• 42 IMM-uri non-agricole in mediul urban, create si functionale, la 6 luni dupa terminarea 

sprijinului, ceea ce va determina valorificarea potentialului local; 

• 84 locuri de munca nou create si existente, ca urmare a sprijinului primit de grupul tinta la 

6 luni dupa terminarea sprijinului, ceea ce va determina cresterea gradului de ocupare. 

 

Din cele minim 500 de persoane informate cu privire la conditiile de derulare a proiectului si la 

avantajele ocuparii pe cont propriu, vor fi selectate minim 310 de persoane care vor urma cursuri 

de formare in domeniul antreprenoriatului in urma carora fiecare persoana isi va dezvolta 

competente in elaborarea unui plan de afaceri. 

Vor fi elaborate 310 planuri de afaceri, care vor intra in competitie, iar 42 dintre acestea vor fi 

selectate pentru finantare.  

 

Cei 42 de intreprinzatori ale caror planuri de afaceri au fost selectate obtin finantare 

nerambursabila de maxim 40.000 Euro pentru punerea in aplicare a propriilor planuri de afaceri. 

 

Proiectul „FII TU, FII ANTREPRENOR IN REGIUNEA VEST” este dezvoltat de un consortiu 

format din trei parteneri, dupa cum urmeaza: 

 

CENTRADE DIRECT SRL 

Centrade Direct face parte grupul de comunicare Centrade, infiintat in Romania in 1992 sub 

umbrela Saatchi & Saatchi. Cu o oferta completa de servicii integrate de comunicare, campaniile 

de comunicare dezvoltate de Centrade Saatchi & Saatchi au la baza un cumul de expertize 

precum constructie si strategie de brand, creatie media, expertiza digitala, PR, organizare de 

evenimente si campanii de informare nationale. Centrade Direct detine experienta in domeniul 

implementarii si managementul financiar al proiectelor finantate prin fonduri structurale, in calitate 

de Beneficiar sau Partener. 

Valorificarea potentialului antreprenorial si dezvoltarea de noi afaceri reprezinta una dintre 

temele de interes dar si unul dintre punctele strategiei de dezvoltare si implicare pe viitor.  

 

ASOCIATIA EUROPEAN ACADEMY 

Asociatia European Academy este o asociatie romaneasca infiintata in anul 2015, implicata in 

activitati educationale, antreprenoriale, formative, sociale si de cercetare. Obiectivele asociatiei 

sunt cele de a sprijini politicile de angajare si accesul pe piata fortei de munca, mai ales pentru 

someri, grupurile marginalizate si defavorizate si pentru a oferi servicii si programe menite sa 



 

sprijine si sa accelereze integrarea sociala. Asociatia este implicata in sustinerea economiei 

sociale si in lupta impotriva stereotipurilor de gen, in promovarea accesului femeilor si a tuturor 

grupurilor vulnerabile pe piata muncii si in sprijinirea spiritului antreprenorial.  Asociatia European 

Academy este formata din persoane cu experienta in gestionarea proiectelor complexe cu 

finantare nerambursabila. 

 

APOPSI AE 

APOPSI AE a fost fondat in 1995 si opereaza in domeniile de educatiei si consultanta. APOPSI 

AE ofera servicii pentru companii si organizatii, atat ale sectorului public cat si celui privat.  

Compania are sediul in Pireu Grecia si are birouri in urmatoarele orase din jurul Greciei: Atena, 

Salonic, Kavala, Giannitsa, Patra, Aigio, Nafplio, Kynouria, Kefallonia, Kithira si Trizina. 

Organizatia are peste 80 de angajati si colaboratori externi cu contract de munca, din care marea 

majoritate (75%) detin diplome de studii universitare si postuniversitare.  In acelasi timp, Apopsi 

colaboreaza cu peste 1.000 de asociatii externe - profesionisti de specialitate (de exemplu, 

experti, formatori, tutori, etc), in mai multe domenii educationale. 

 

GRUPUL TINTA ELIGIBIL 

Grupul tinta al proiectului „FII TU, FII ANTREPRENOR IN REGIUNEA VEST” include un numar 

de minim 310  persoane fizice care au resedinta/ domiciliul in mediul rural/ urban din Regiunea 

Vest si care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban, astfel: someri si 

persoane inactive: 100; angajati care infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de 

munca:  210.  

Selectarea grupului tinta se va realiza pe baza de criterii nediscriminatorii.  

 

Printre cerintele minime pe care membrii grupului tinta trebuie sa le indeplineasca se numara: 

• sa faca dovada ca fac parte din una din categoriile: someri, persoane inactive, persoane 

care au un loc de munca si care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in 

mediul urban; 

• sa aiba resedinta sau domiciliul in Regiunea Vest (judetele Arad, Timis, Hunedoara, 

Caras Severin); 

• sa fi absolvit minim studii gimnaziale, conform autorizarii programului de formare la ANC;  

• sa nu se incadreze in categoria NEETs  (tineri pana in 24 de ani, care nu au un loc de 

munca, nu urmeaza o forma de invatamant, nu participa la activitati de formare 

profesionala si este inregistrat in evidentele Agentiei pentru ocuparea fortei de munca). 

• sa aiba intre 18-64 de ani. 



 

 

Proiectul isi propune ca din fiecare judet aferent Regiunii Vest sa participe la cursurile de formare 

antreprenoriala cate cel putin 20 de persoane. 

 

CONDITII DE FINANTARE A AFACERILOR 

Firmele care vor fi infiintate de catre castigatorii concursului de planuri de afaceri vor trebui sa 

aiba sediul social numai in mediul urban din regiunea Vest, respectiv: 

• In judetul Timis: Timisoara, Lugoj, Sannicolau Mare, Jimbolia, Recas, Faget, Buzias, 

Deta, Gataia si Ciacova 

• In judetul Arad: Arad, Pecica, Santana, Lipova, Ineu, Chisineu Cris, Nadlac, Curtici, 

Pancota si Sebis 

• In judetul Hunedoara: Deva, Hunedoara, Petrosani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Orastie, 

Brad, Simeria, Calan, Hateg, Uricani, Geoagiu si Aninoasa 

• In judetul Caras Severin: Resita, Caransebes, Bocsa, Moldova Noua, Oravita, Otelu 

Rosu, Anina si Baile Herculane 

 

Urmatoarele tipuri de idei de afaceri NU sunt eligibile:  

• pescuit si acvacultura;  

• productia primara de produce agricole;  

• prelucrarea si comercializarea produselor agricole;  

• export catre tari terte sau catre state membre;  

• achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri;  

• care conditioneaza utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de cele importate. 

 

Valoarea totala a contractului de finantare este de 10,045,071.31 lei, valoare eligibila 

nerambursabila din FSE: 8.426.296,86 lei, iar valoarea eligibila nerambursabila din bugetul 

national este de 1.486.993,56 lei. 

 

Centrade Direct SRL 

Ioana Gligor-Bekesi – Manager proiect 

ioana.gligor-bekesi@centrade-cheil.com 

www.antreprenor-in-vest.ro 

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
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