Comunicat de presă post-eveniment - Conferință regională
intermediară „START UP 4 U” ID: POSDRU/176/3.1/S/149612
Bucureşti, 15 septembrie 2015
Asociația „Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură”, în
calitate de beneficiar, împreună cu partenerii APDRP - Asociația Pentru Dezvoltare Regională și
Parteneriat și Fair Best Invest, a organizat în data de 10 Septembrie 2015, la Craiova, în str.
Vasile Conta nr. 4, locația regională de implementare a proiectului „START UP 4 U”,
POSDRU/176/3.1/S/149612, Conferința Regională Intermediară a proiectului.
Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ai confederațiilor sindicale, din
mediul de afaceri, ai mass-media, membri ai grupului țintă, membri echipelor de management și
de implementare a proiectului, precum și reprezentanți ai partenerilor. În cadrul evenimentului a
fost prezentat stadiul implementării activităților și a rezultatelor dobândite la nivelul regiunii de
implementare Sud - Vest Oltenia, evenimentul reprezentând un cadru ideal de întâlnire și
discuții.
În calitate de reprezentant al Președintelui Asociației „Societatea Națională Spiru
Haret pentru Educație, Știință și Cultură”, domnul prof. univ. dr. Gheorghe Bică a avut onoarea
de a exprima călduroase urări de bun-venit distinșilor invitați la Conferința regională
intermediară a proiectului START UP 4 U.
Decanul Facultății de Management Financiar Contabil Craiova, Prof.univ.dr. Viorel
Ion Matei a felicitat managerul de proiect pentru inițiativa scrierii acestui proiect, precum și pe
cei care și-au deschis start-up-uri în regiunea Sud-Vest Oltenia.
Invitații s-au bucurat de participarea la eveniment a domnului Radu Ghinea, șeful
OTIMMC Craiova, care a încurajat tinerii debutanți în afaceri să acceseze fonduri europene.
Acesta a vorbit despre avantajele unul SRL-D pentru tineri și despre finanțarea acestora de la
stat. Acesta a clasificat afacerile în două tipuri: de la 0 la 1, afaceri inovatoare, cum sunt cele
din sectorul IT sau producție, acestea fiind cele care adus cei mai mulți bani la bugetul statului
și de la 1 la n, afaceri care copiază alte afaceri (Ex. societățile care vând produse alimentare),
aduc plus valoare în economie, însă se plafonează la un moment dat.
Domnul Marin Cruceru, în calitate de Manager de proiect a mulțumit echipei pentru
implicarea de care a dat dovadă. „Sunt recunoscător şi mulţumesc membrilor echipei și orașului
Craiova că există, că a răspuns apelului meu şi a susţinut proiectul START UP 4 U. În această
perioadă scurtă am trecut prin multe momente dificile, care ne-a făcut mai puternici şi mai uniţi”,
a precizat managerul de proiect Marin Cruceru. Acesta a vorbit invitaților despre importanta
lucrului în echipă pentru a realiza o idee comuna, de a direcționa realizările individuale spre
obiectivele organizaționale. De asemenea, acesta a prezentat obiectivele și activitățile
proiectului, categoriile de persoane care au devenit membri ai grupului țintă, rezultatele
așteptate, beneficiile pentru grupul țintă și indicatorii de output și input, precum și impactul
socio-economic al implementării proiectului. Proiectul este implementat în regiunile Sud Vest
Oltenia și București-Ilfov și se desfășoară pe o perioadă de 10 luni, cu o valoarea totală eligibilă
a proiectului de 8.195.887,50 lei, din care: 163.917,75 lei contribuția Beneficiarului și
8.031.969,75 lei asistență financiară nerambursabilă. În deplină concordanță cu obiectivele axei
prioritare 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” şi Domeniul major de
intervenţie 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”, obiectivul general al proiectului este

furnizarea de programe de formare profesională si activități integrate in vederea dezvoltării
competențelor antreprenoriale si manageriale pentru îmbunătățirea performanței și crearea de
noi afaceri in regiunile Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov.
Doamna Alina Cristina Ionescu, manager la Asociația Mereu pentru Europa a
afirmat că este implicată într-un astfel de proiect și a vorbit despre importanta proiectelor
europene pentru tinerii antreprenori, cât și pentru persoanele vulnerabile.
Doamna Manuela Buzatu, consultant la SC European Consulting SRL a oferit
invitaților câteva sfaturi pentru a demara cu succes o afacere.
Expertul Coordonator al Activității 4 Activităţi integrate şi Centre de Sprijin pentru
afaceri, Prof.univ.dr Laura Gavrilă a vorbit invitaților despre înființarea și dezvoltarea Centrelor
antreprenoriale de sprijin pentru afaceri, activitățile de consiliere, consultanță (sprijin) pentru
inițierea de afaceri, asistență și postasistență în sprijinul dezvoltării afacerilor, precum și despre
rezultatele obținute pentru această activitate la nivelul regiunii de implementare Sud-Vest
Oltenia. Conf.univ.dr. Mădălina Constantinescu, a prezentat invitaților stadiul implementării
Activității 3 Formare profesională şi dobândire de competenţe antreprenoriale și Activității
5 Înfiinţare şi dezvoltare întreprinderi START UP și a rezultatelor dobândite pe aceste
activități la nivelul regiunii de implementare Sud - Vest Oltenia. Acestea au asigurat participanții
de întregul sprijin și, totodată, de implicare în tot ceea ce înseamnă implementarea activităților
proiectului.
3 dintre beneficiarii schemei de minimis au prezentat pe scurt startup-urile înființate în
regiunea Sud-Vest Oltenia: Răzvan-Valentin Florescu, administrator al 3D ARTIST SRL
mărturisind că „Ideea de afacere a pornit din dorința de a aduce pe piață un produs nou în
România, cel al realității virtuale, fie că vorbim despre un tur virtual sau de o filmare în format
3D. Proiectul START UP 4 U, ne-a oferit resursele necesare pentru a lansa această idee pe
piață și de a pune baza unei viitoare companii de succes”, Lucian Constantin Bușe
administrator al Web Edge Creative SRL, care consideră că „acest tip de afacere în domeniul
IT este din ce în ce mai bine văzută de antreprenorii din întreaga lume datorită capabilităților
pecuniare, a modalității de muncă și a posibilităților pe care aceasta o oferă. Proiectul START
UP4 U a reușit să mă ajute la crearea unei afaceri care deja a început să funcționeze și să se
dezvolte” și Oana Narcisa Chirea, administrator la INTES TEXIS SRL, considerând că
„Experiența acumulată, cât și oportunitatea de a avea susținere financiară prin participarea la
Competiția de Idei de afaceri din cadrul proiectului START UP 4 U și obținerea subvenției au
făcut posibilă deschiderea firmei”.
Având în vedere că întregul eveniment a fost unul axat pe comunicare deschisă, pe
implicarea tuturor celor prezenți într-o dezbatere constructivă, în cadrul evenimentului au
fost numeroase întrebări, astfel încât invitații au avut acces direct la informațiile legate de stadiul
implementării activităților și a rezultatelor dobândite în regiunea de implementare Sud-Vest
Oltenia.
În încheierea Conferinței, domnul Marin Cruceru, Managerul de proiect a conchis,
declarând următoarele: „Echipa de management și implementare a proiectului START UP 4 U
va depune toate eforturile necesare pentru bunul mers al proiectului, pentru atingerea
indicatorilor și îndeplinirea obiectivelor”.
Pentru mai multe informații privind proiectul „START UP 4 U”, ID:
POSDRU/176/3.1/S/149612, ne puteţi contacta la sediile de implementare ale proiectului din
Bucureşti, Bulevardul Timișoara, nr. 58, şi din Craiova, str. Vasile Conta, nr. 4 sau la adresa de
e-mail: startup149612@gmail.com.

Detalii privind activitățile proiectului sunt disponibile şi pe www.startup4u.ro și
http://portalantreprenoriat.ro/.
Pentru informații detaliate despre programele/proiectele cofinanțate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitați pagina de internet a AMPOSDRU - www.fonduri-ue.ro.
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