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        În cadrul proiectului,,Împreuna inovăm-măsuri integrate de dezvoltare 
si incluziune socială în comuna Traian,județul Ialomița ,cod103113,, au fost 
selectate 22 de afaceri care vor fi finanțate din bani europeni.

Comuna Traian din județul Ialomița va finanța la începutul verii 22 de 
afaceri non-agricole. Astfel, peste 1% din populația sa va deveni antreprenor
(37 de persoane vor deschide cele 22 de afaceri noi din cei 3168 de locuitori
ai comunei).

Afacerile vor avea obiecte de activitate diverse, printre care: 
Croitorie, Patiserie, Construcții (servicii și producție materiale de construcții), 
Coafor, Tăbăcărie și cojocărie, Pompe funebre, Amenajare grădini, Organizare 
evenimente (ansamblu de muzică lăutărească), Tâmplărie lemn, Tâmplărie 
PVC, Construcție sobe și șeminee, Atelier de reparații auto, Cafenea literară, 
Săla de fitness și recuperare medicală, Firmă de taxi, Servicii de topometrie și 
pedologie.

Fiecare firmă va primi câte 25.000 de euro și are obligația de a angaja 
cel puțin o persoană din comună.

Domnul Fănel Năstase, primarul comunei Traian, s-a întâlnit în luna 
mai cu cei 37 de beneficiari ai grantului de 25.000 euro și i-a asigurat de 
sprijinul său în deschiderea și dezvoltarea celor 22 de firme: „Este un lucru 
nemaiîntâlnit și inedit să se deschidă în același timp 22 de firme într-o 
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singură comună. Mediul rural din România are nevoie de astfel de inițiative 
și îi felicit pe cei care au curajul să pornească la acest drum.”

Cele 22 de afaceri se finanțează din bugetul proiectului „Împreună 
inovăm – măsuri integrate de dezvoltare și incluziune socială în comuna 
Traian, județul Ialomița, cod 103113” care se implementează pe o perioadă 
de 36 luni începând cu 21 august 2017. Valoarea totală a proiectului este de 
21,598,012.52 lei din care contribuția liderului și partenerilor este de 
351,286.51 lei, iar asistența financiară nerambursabilă este de 21,246,726.01 
lei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020.

Expert PR – Francisca Rătunzeanu

tel: 0243.244.020, email: primariacomuneitraian@yahoo.com

Pentru detalii privind finanțarea antreprenoriatului în comuna Traian,

Iolanda Chioaru, Responsabil schemă de minimis antreprenoriat

tel: 0724.750.006, email: iolanda.chioaru@gmail.com
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