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PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 
Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi 
Obiectiv tematic 8. Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității 

lucrătorilor 
Prioritate de investiții 8.iii. Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor 

microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare 
Obiectiv specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană 
Titlu proiect START UP pentru Regiunea Sud-Est 
Nr. contract finanțare POCU/82/3/7/105554 

 
COMUNICAT DE PRESĂ 

 
25 martie 2021 

 
START UP pentru Regiunea Sud-Est 

 
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în calitate de lider anunță 

finalizarea implementării proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est” - 
POCU/82/3/7/105554, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

Obiectivul general proiectului a constat în creșterea nivelului de informare 
și dezvoltarea antreprenoriatului județean/regional în mediul urban, 
îmbunătățirea mediului de afaceri, a calității vieții și a incluziunii sociale pentru 
620 persoane (șomere, inactive sau care au un loc de muncă și doresc să înființeze 
o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din regiunea Sud-Est, prin 
intervenții integrate și viabile, care să conducă la dezvoltarea sustenabilă, 
dinamică și competitivă a comunităților din care fac parte și a sectorului IMM pe 
plan regional. 

În urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate: 
✅ dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru un număr de 661 de 

absolvenți ai programului de formare antreprenorială; 
✅ îmbunătățirea inserției socio-profesionale a persoanelor șomere și 

persoanelor inactive; 
✅ înființarea și dezvoltarea a 74 de întreprinderi cu profil non-agricol 

în zona urbană a regiunii Sud-Est, care au generat 150 de noi locuri de muncă 
durabile și de calitate; 

✅ contrabalansarea efectelor negative generate de schimbările 
structurale și procesele de reorganizare, urmărind îmbunătățirea nivelului de trai 
al unui numar cat mai mare de persoane. 

Proiect implementat de către Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane, în parteneriat cu Asociația ESE – European SUPPORT FOR EDUCATION, cu 
Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale "PRO 
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VOCAȚIE" și Asociația Clubul Sportiv „Aqua 1969 Baia Mare”, în perioada 
18.01.2018-25.03.2021, cu o valoare totală de 18.420.751,76 lei și cu o valoare 
cofinanțare UE de 15.657.639 lei. 

 
Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:  
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
E-mail: office@idru.ro 
Telefon: 0241 616 310; 0788 498 223 
 
 


