
CENTRU INOVATIV DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ÎN JUDEȚUL HARGHITA

„HARGHITA BUSINESS CENTER  
INCUBATOR DE AFACERI”



PAȘII DE REALIZARE

• P.O.R. 2007-2013 Axa prioritară 4 D.M.I. 4.2. 
„Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate 
și pregătirea pentru noi activități”

• Beneficiar: Consiliul Județean Harghita 
• Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Centru
• Valoarea totală: 9 494 112,76 Lei, 
• din care contribuție proprie:  5 061 854,19 Lei 

• Perioada de implementare: 47 luni



OBIECTIVE

Scopul general al proiectului:
• Dezvoltarea socio-economică 

sustenabilă  a municipiului Odorheiu-
Secuiesc și a regiunii, prin 
îmbunătățirea mediului de afaceri și 
prin investiții în infrastructura de 
afaceri.

Scopuri specifice: 
• ecologice, economice și sociale.



BENEFICIARI
REZULTATE

Beneficiari: 
• afacerile sau întreprinderile 

incubate, 

• întreprinzători, 

• tineri cu spirit antreprenorial, 

• șomeri, 

• populația din regiune.

Rezultate așteptate: 
• afaceri sau întreprinderi 

funcționale, 

• valoarea adăugată adusă de 
inovații, 

• scăderea nivelului șomajului, 

• creșterea veniturilor și al profitului.





2. REALITATEA

În prezent - la aproape 5 ani împliniți:

• Membru integrant al ecosistemului european de 
start-up

• Construim comunitate – investim în comunitate
• Creăm tradiții având grijă de rădăcinile noastre
• Capital de contact și sprijin profesional





ACTIVITATEA NOASTRĂ
ÎN MUMERE



2.1 PROGRAMELE NOASTRE

A. ANTREPRENORI 

B. TINERI



A. ANTREPRENORI

• Bizniszvitamin – 15 întâlniri cu mic dejun pe an

• Workshop-uri: 

• Compunere creativă- Comunicare, Campania de 
Crăciun creativă,  How to Grow Your Business, Curs 
de prim ajutor, Mentoring 

• Conferințe anuale regionale

• Startup Safari

• Brain Bar Budapesta

• IT Arena





Anul acesta am organizat a doua mare conferință în 
domeniul comunicării cu titlul Vinde-te! unde au 
participat mai mult de 120 de antreprenori la peste 10
prezentări și 4 workshop-uri. Invitații noștri au fost 
distinști profesioniști precum Tonk Emil, Kádár Magor, 
Porcsalmi Bálint, Potozki László, startupperi 
internaționali recunoscuți precum Tamás Sebastian, dar 
și din domeniul psihologiei și a protocolului administrativ 
Kádár Annamária și Hossó Nikoletta.



B. PROGRAME 
PENTRU TINERI

• Future Makers

• EU, Liderul

• Voluntariat



Obiectiv: 
Formarea și transformarea modului de gândire al tinerilor pentru a devein mai siguri 
de sine, deschiși, deschiși către antreprenoriat

Cum?
40 de ore în 2 sesiuni: 20 ore de autocunoaștere, 20 ore de gândire antreprenorială –
găsește-ți drumul
Pitching - concurs

Pentru că toți suntem câștigători!



EU, LIDERUL

Obiectiv:

• Crearea unui program de 
leadership bazat pe competențe 
pentru tineri

• Experiență în leadership (membru 
sau lider în consiliul elevilor, 
experiență în proiecte sau 
organizare evenimente)

Cum?

• Mult feedback de la profesioniști 

• Arătându-le caracteristicile pozitive 
și  punctele slabe ale personalității 
lor de lider

• Creând o linie de dezvoltare 
personală în leadership



3. IMPACT

• Valoarea adăugată

• Dezvoltam spiritul și talentul antreprenorial

• Cultură antreprenorială de viitor 

• Creștere economică măsurabilă la firmele 
incubate

• Proiecte inovatoare - Exliteron



DEZVOLTĂM VIITORUL









4. PLANURI DE VIITOR

• Un incubator de afaceri tehnologic nou în Odorheiu
Secuiesc
• Cel puțin două alte incubatoare de afaceri în regiune: 
Miercurea-Ciuc, Gheorgheni și/sau Cristuru Secueisc
• Întărirea funcționării incubatorului actual prin
programe și proiecte antreprenoriale
• Crearea unei rețele ale incubatoarelor de afaceri cel
puțin pe plan regional





Vă așteptăm la noi!



URMĂRIȚI-NE
pe Instagram și Facebook

#harghitabusinesscenter


