
 

 

 

 

 

 

 

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

Romania START UP PLUS 

 
 

ianuarie 2021 

ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT  

“Dezvoltarea mediului antreprenorial din regiunea Centru prin acces la 
finanţare – DEMOFIN – CENTRU”, 

cod SMIS 2014+: 105544 
 

În luna ianuarie 2021 s-au încheiat activitățile de implementare a proiectului “Dezvoltarea 
mediului antreprenorial din regiunea Centru prin acces la finanţare – DEMOFIN – CENTRU”, 
cod SMIS 2014+: 105544, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014 – 2020,  Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”,  
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. 

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 36 de luni, respectiv de la data de 18 ianuarie 2018 
până la data de 17 ianuarie 2021. 

Obiectivul general al proiectului a vizat sprijinirea dezvoltării de activităţi independente la 
nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru, în vederea promovării unor locuri de muncă durabile și a 
unui mediu economic stabil la nivel regional. 

Beneficiar: SC EGIS ROMÂNIA S.A. 
Partener: ASOCIAȚIA AGROM - RO 

Proiectul s-a finalizat cu generarea unor rezultate pe termen scurt și lung:  

 Creșterea nivelului de pregătire pentru 466 de persoane în domeniul demarării și gestionării 
unei afaceri;  

 Creșterea accesului la finanțări nerambursabile pentru demararea unei afaceri pentru 52 de 
antreprenori;  

 Investiția în dezvoltarea capitalului uman și dezvoltarea de noi competențe profesionale și 
abilități în rândul angajaților/persoanelor inactive astfel încât poate fi generat un efect de 
reconversie profesionala – tranziția de la statutul de angajat/casnic-persoană inactivă la cel 
de antreprenor; 

 Investitia în mediul economico-social la nivel regional prin noile IMM-uri înființate, locurile 
de muncă nou create și bunurile/serviciile furnizate de aceste noi intreprinderi pe plan 
local/regional prin generarea de sinergii la nivelul comunității. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 13,348,748.21 lei, din care valoarea co-finanțării UE 
este de 11.211.893,65 lei.  

Date de contact: egisromania@egis-romania.com  
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