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Inotech Student „STudent – AntreprenorR de Succes – STARS” este un 
proiect ce se va derula în perioada 31.12.2021 – 30.12.2023, contract 
POCU/829/6/13/140840, cu o valoare de 9.486.411,75 lei, din care 
cheltuielile totale nerambursabile sunt de 9.426.489,33 lei



Obiectivul general al proiectului

Creşterea competitivităţii şi a gradului de ocupare a absolvenţilor de învăţământ 
terţiar universitar şi non universitar prin promovarea antreprenoriatului şi 
susţinerea dezvoltării de afaceri durabile şi incluzive în sectoarele economice cu 
potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI
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Dobândirea de noi
competențe

Formarea a 350 de cursanți
înscriși în programul STARS

Certi�cat ANC “Competențe
Antreprenoriale” +

subvenție promovare 200
lei

Acumularea de experiență
practică

Stagii de pregatire practică
pentru 26 de participanți

selectați

Diploma de participare
stagiu de practică + 750 lei

bonus de participare

Dezvoltarea
antreprenoriatului

Finanțarea a 23 cele mai
bune idei de afaceri cu

valori între 40.000 și
100.000 euro

Firmele �nanțate vor forma
primul Business HUB -

USAMV

Obiective 
specifice

Cine poate participa?

Care sunt criteriile 
de selecție?

Când te poți înregistra?

• studenți cel puțin în anul 2 de studii de licență, 
masteranzi și doctoranzi
• cursanți înmatriculați în colegiile organizate la 
nivelul instituțiilor
de învățământ superior, în cel putin anul 2 de studii

• din oricare cele 8 regiuni de dezvoltare, însă cele 23 
de afaceri se
vor înființa doar în 7 regiuni (fără București-Ilfov)
• studenții vor fi selectați 75% din mediul urban și 25% 
mediul rural

• ACUM – înregistreaza-te la Centrul de Consiliere și 
Orientare în Carieră - USAMV din București!!
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CURS de formare
COMPETENȚE
ANTREPRENORIALĂ

Durata: 40 de ore
Format: online, pe platforma ZOOM și TEAMS
Metode: interactive de tip dezbatere, brainstorming
Materiale: suport de curs, PPT, bune practici
Formatori: peste 10 ani de experiență în antreprenoriat
Evaluare: test grilă și proiect (plan de afacere)
Certificare: certificat de absolvire“Competențe Antreprenoriale”
Susținere financiară: subvenție 200 lei

• întreprinzătorul și decizia de a deschide o afacere; motivația
• inițierea unei afaceri
• finanțarea unei afaceri
• planul de afaceri
• organizarea activității
• logistica necesară derulării afacerii
• dezvoltarea produselor/ serviciilor afacerii
• managementul personalului
• negocierea contractelor
• sistemul de evidență financiară, evidența contabilă
• strategiile de dezvoltare și riscurile afacerii
• politica de promovare, strategia de marketing.

Teme

Dezvoltarea antreprenoriatului

Concurs de planuri de afaceri: finanțarea a 23 cele mai 
bune idei de afaceri cu valori între 40.000 și 100.000 euro

Mentorat și consultanță

Stagii de practică

Întreprinderi simulate

Concurs de planuri de afaceri – eligibilitate candidat

face parte din următoarele categorii de persoane: studenți (ISCED 
5-7) – înmatriculați, la data intrării în operațiune
(prima zi de curs de formare profesională în competențe antre-
prenoriale), cel puțin în anul 2 de studii de licență;
doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat; cursanți 
(ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în
colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior);

intenționează să înființeze o afacere în mediul urban sau rural 
într-unul din cele 7 regiuni ale României mai slab
dezvoltate

are reședința sau domiciliul în mediul urban sau în mediul rural, în 
cele 8 regiuni de dezvoltare ale României;

a absolvit cursurile de formare antreprenorială în cadrul proiectu-
lui/ deține un certificat de absolvire a unui curs de
formare de competențe antreprenoriale de minim 40 de ore, 
recunoscut de ANC; la concurs pot participa și studenții
care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială 
organizate de USAMV în cadrul proiectului, dar care
îndeplinesc criteriile de eligibilitate;
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Etapele procesului de selecție

Lansarea procesului de identificare, selecție și înscriere;

Preinscrierea (obligatorie pentru fiecare participant): https://-
forms.gle/iE5ERfpwzJuGa4RK8

informarea publicului prin diferite căi: telefon, email, întâlniri 
“față în față” platforme, social media;

desfășurarea unor sesiuni de informare pentru selectarea, 
recrutare și înregistrare a GT;

înscrierea efectivă – fiecare persoană va trebui să completeze 
documentele prevăzute în Dosarul de înscriere și să le aducă în 
cadrul sesiunilor derulate pentru selecție, recrutare și înscriere 
GT;

Analiza şi selecția – se va realiza de către cei cinci experți 
selecție şi monitorizare grup ţintă.

Dosar de înscriere

Formularul de înregistrare individuală a participanților la operați-
unile finanțate prin POCU 2014-2020 (Anexa 1 ).

Angajament de respectare a cerințelor proiectului (Anexa 2).

Cerere de înscriere / declarație de evitare a dublei finanțări 
(Anexa 3).

Acord de utilizare a datelor cu caracter personal (Anexa 4).

Copie certificat de naștere (copie conform cu originalul).

CI/BI (copie conform cu originalul).

Dovezi de schimbare a numelui (copie conform cu originalul).

CURRICULUM VITAE (ORIGINAL).

Copie după diploma ultimei școli absolvite (copie conform cu 
originalul).

Dovada statului de student/masterand/doctorand (legitimație, 
carnet, adeverință –
vizate 2021-2022).

Extras de cont
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nu beneficiază de finanțare prin alte proiecte POCU, același pro-
gram;

nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate prin-
tr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă,
din motive profesionale sau etic-profesionale;

nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și 
irevocabilă pentru fraudă, corupție, implicare în
organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul 
intereselor financiare ale Comunității Europene;

nu a fost subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor 
de stat/de minimis a Comisiei Europene/al unui alt
furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a facut obiectul unei astfel 
de decizii, aceasta a fost deja executată creanța a
fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

nu are/va avea calitatea de asociat majoritar în structura altor 
întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție;

nu este persoană angajată în cadrul proiectului sau angajat al 
Beneficiarului sau/și Partenerului, precum și rudele de
gradul I și II, respectiv afinii acestora de gradul I și II.

Finanțare – ajutor de minimis

Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40.000 de euro (193.740 
lei) – minim 2 locuri de
muncă create;

Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40.000 de euro 
(193.741 lei) dar mai mică
sau egală cu 60.000 de euro (29.0610 lei) – minim 3 locuri de 
muncă create;

Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60.000 de euro 
(29.0611 lei) dar mai mică sau
egală cu 80.000 de euro (387.480 lei) – minim 4 locuri de muncă 
create;

Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80.000 de euro 
(387.481 lei) dar mai mică sau egală cu 100.000 de euro (484.350 
lei) – minim 5 locuri de muncă create.
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Acumularea de experiență practică – stagii de practică

Durată: 40 ore

Locație: la sediul social sau, după caz, la punctul de lucru al unei 
întreprinderi existente, funcţionale, a cărei activitate economică 
face parte din aceeaşi grupă CAEN cu cea aferentă planului de 
afaceri selectat.

Obiective: aferente dezvoltării aptitudinilor practice, abilităţilor 
de lucru în echipă, a competenţelor de colaborare şi negociere, 
cunoaşterii structurii organizatorice a întreprinderii şi a fluxurilor 
informaţionale şi îmbunătăţirii experienţei

Rezultat: raport de stagiu de practică în care vor fi descrise activi-
tăţile la care a participat cursantul, semnat de cursant şi de 
reprezentantul legal al întreprinderii.

Beneficii: cursantul va realiza o analiză a elementelor de dezvol-
tare durabilă, utilizare TIC în mediul de afaceri, accesibilizare şi 
egalitate de şanse în cadrul întreprinderii de practică, extrăgând 
bune practici sau propunând recomandări

Întreprindere simulată

Scop: dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale beneficiari-
lor ajutorului de minimis prin simularea proceselor şi a activi-
tăţilor care au loc într-o întreprindere reală şi a relaţiilor cu 
mediul extern.

Acțiuni: 5 întreprinderi simulate înființate, iar la fiecare dintre 
acestea vor efectua programul de practică câte 5-7 beneficiari ai 
ajutorului de minimis.

Durata: 60 ore.

Mod de organizare: Gruparea beneficiarilor ajutorului de minimis 
pe domenii complementare va permite dezvoltarea cunoştinţelor 
tehnicoeconomice, a aptitudinilor şi competenţelor care pot fi 
aplicate în viitoarea firmă, dar si stimularea creativităţii, a lucru-
lui în echipă din punct de vedere multi şi pluridisciplinar, dezvol-
tarea cercetării şi inovării.

Rezultat: un raport de evaluare în care vor fi descrise activităţile 
la care a participat cursantul.


