
 

Anunț demarare proiect StudentBiz 

 

Începând cu luna ianuarie 2022, Asociația Dezvoltare.ro, în parteneriat cu Universitatea 

Româno-Americană și Universitatea “Constantin Brâncuși” din Tg-Jiu implementează proiectul 

StudentBiz, Cod contract: POCU/829/6/13/140402, finanțat prin Programul Operaţional 

Capital Uman, având ca obiectiv sporirea impactului educației și a sistemelor de formare pe 

piata fortei de muncă și facilitarea tranziției de la educaţie la piaţa forţei de muncă, prin 

creșterea numărului absolvenților de învăţământ terțiar universitar şi non universitar care isi 

găsesc un loc de muncă în sectoarele economice cu potenţial competitiv conform SNC/SNCDI 

în regiunile mai puțin dezvoltate al României.  

Astfel, prin intermediul proiectului, vor fi înființate un număr de 18 întreprinderi în regiunile și 

având profilele economice de mai sus (va rugam, consultati Anexa 5 din pachetul de inscriere, 

pentru lista completă a codurilor CAEN eligibile).  Proiectul se adresează unui grup țintă de 345 

de persoane: 

 Studenți (ISCED 6) înscriși în anul 2 de studii de licență sau superior 

 Masteranzi (ISCED 7) 

 Doctoranzi (ISCED 8) 

cetățeni români, înscriși la orice instituție de învățământ superior acreditată din România sau 

străinătate, cu domiciliul/reședința în oricare din regiunile țării, care doresc să deschidă afaceri 

cu sediul și punctele de lucru în regiunile mai puțin dezvoltate ale țării, din care minimum 10% 

persoane din mediul rural și/sau de etnie roma și minimum 40% femei. 

Într-o primă fază, toți cei 345 participanți eligibili înscriși vor beneficia de cursuri de formare 

antreprenorială cu durata de 40 de ore. Ulterior absolvirii cursurilor, aceștia vor putea depune 

planuri de afaceri care vor fi evaluate conform unei metodologii și grile de evaluare ce vor fi în 

prealabil publicate pe website-ul proiectului și partenerilor. Orice participant eligibil conform 

paragrafului de mai sus, care nu a participat la cursurile de formare organizate în cadrul 

proiectului, poate depune un Plan de afaceri în cadrul competiției, însă doar 2 Planuri de afaceri 

depuse în aceste condiții pot fi finanțate, în funcție de punctaj, din totalul de 18.  

Cei 18 participanți selectați pentru a inființa afaceri vor urma ulterior, în mod obligatoriu, un 

program de formare de tipul ”întreprinderi simulate”, mentorat, stagiatură și consiliere juridică, 

prealabil înființării propriu-zise a start-up-urilor și semnării contractelor de ajutor de minimis. 



 

Valoarea fiecărui contract ce va fi semnat este de 351.000 RON și include obligativitatea 

angajării unui număr de minim 4 persoane, precum și menținerea acestora pe o perioadă totală 

de 27 de luni de la data semnării contractului. Data limită la care întreprinderile selectate 

trebuie să fie înființate este 30.06.2022.  

Orice informații suplimentare vor fi solicitate, exclusiv în scris, prin e-mail, la adresa de mai jos, 

unde vă puteți și înscrie în prima etapa, depunând în format pdf, semnate,  toate documentele 

incluse în pachetul de înscriere. (click aici pentru download) 

Ulterior, veți depune în format fizic documentele respective semnate, la sediul oricăreia dintre 

cele 2 universități partenere, la adrese și intervale orare ce vor fi comunicate ulterior, până la 

data participării Dv. efective la curs. Urmare depunerii documentației, vi se pot solicita 

clarificări/completări și/sau confirmarea înscrierii, precum și  transmite calendarul cursurilor de 

formare în cel mai scurt timp, prin e-mail.  

Având în vedere că sesiunile de formare vor începe încă din luna ianuarie 2022, iar selecția 

participanților eligibili se realizează în ordinea înscrierilor până la epuizarea numărului de 345 

de persoane, vă invităm să depuneți dosarul de participare din timp, pentru a preveni riscul 

înscrierii după ce numărul total de participanți a fost deja atins.  

 

Adresa de e-mail unde puteți face înscrierea și/sau obține informații suplimentare este: 

studentbiz.ucb@gmail.com  

https://www.utgjiu.ro/docs/2022/Pachet_inscriere_in_grupul_tinta-StudentBiz%20-%20140402.rar
mailto:studentbiz.ucb@gmail.com

