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Fii curajos și îndrăznește să intrii în lumea antreprenoriatului! Camera Auditorilor 

Financiari din România în parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină 

Veterinară din București derulează proiectul „SEED ACCELERATOR 2020! – Susținerea 

Antreprenoriatului prin Înființarea de Startup-uri în Domenii Inovative”, 

POCU/829/6/13/141145 prin care vor finanța 22 idei de afaceri cu 287.000 lei pentru 

implementarea acestora.  

Obiectivul general al proiectului contribuie la consolidarea gradului de ocupare al 

absolvenților de învățământ superior în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor 

în vederea dezvoltării unei economii competitive bazate pe cunoaștere și reducerea 

perioadei de timp de la absolvirea studiilor superioare până la ocuparea pe piața muncii 

a absolvenților.  

Pentru atingerea obiectivului general vor fi organizate activități de promovare, 

informare și selecție prin care se urmărește înscrierea a 350 de studenți într-un program 

de formare antreprenorială. Aceștia vor avea posibilitatea înscrierii unei idei 

antreprenoriale transpusă într-un plan de afaceri în cadrul concursului de selecție a 

planurilor de afaceri. Cei mai buni 22 de studenți precum și 3 rezerve de pe lista planurilor 
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selectate, vor beneficia de suport in perfectionarea ideilor de afaceri prin participarea 

acestora in cadrul a 2 intreprinderi simulate, precum si la activitati de consultanta si 

mentorat. Pentru a asigura indeplinirea tuturor indicatorilor propusi in cadrul planurilor 

de afaceri, antreprenorii vor beneficia de monitorizarea functionarii si dezvoltarii 

afacerilor finantate pe o perioada de 12 luni, la care se adauga o perioada de monitorizare 

a sustenabilitatii afacerilor dezvoltate de 6 luni. 

Acest apel de înscriere în vederea selecție vizează procesul de selecție al grupului 

țintă, proces care va respectă în mod obligatoriu, următoarele principii: transparența, 

egalitatea de șanse și gen, nediscriminarea, tratamentul egal, obiectivitatea și asigurarea 

accesibilitatii persoanelor cu dizabilitati la masurile oferite prin program. 

 

 

 

 Cursul de „Competențe antreprenoriale” derulat în cadrul proiectului „SEED 

ACCELERATOR 2020! – Susținerea Antreprenoriatului prin Înființarea de Startup-uri în 

Domenii Inovative”, POCU/829/6/13/141145 este acreditat de Autoritatea Națională 

pentru Calificări și va avea o durată de 40 ore, derulat în mediul online.  

Cursul de antreprenoriat va fi împărțit în patru module: 

- managementul afacerii (10 ore); 

- marketing (10 ore); 

- management financiar - contabil (10 ore); 

- dezvoltarea planului de afaceri (10 ore). 

 

Programul de formare se va finaliza prin susținerea unui examen ce va avea două 

probe: proba teoretică – test grilă și proba practică – susținerea planului de afaceri. Din 

ziua susținerii examenului, studenții vor avea la dispoziție 21 zile calendaristice pentru 

înscrierea planului de afaceri în concurs.  

 

 

 

INFORMAȚII CURS „COMPETENȚE ANTREPRENORIALE” 



   
 

 

 

 

În perioada Februarie 2022 – 10 aprilie 2022 se va desfășura programul de 

formare antreprenorială în urma căruia 350 de studenți vor obține certificatul de 

„Competențe antreprenoriale” eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări. În 21 

de zile calendaristice de la momentul susținerii examenului studenții care au promovat 

examenul pot depune în concurs planul de afaceri pentru finanțarea cu 287.000 lei/start-

up. În perioada Aprilie-Mai 2022 se va organiza concursul de planuri de afaceri și vor fi 

publicate rezultatele finale. La finalul lunii Iunie 2022, vor fi semnate Contractele de 

subvenție cu cei 22 de câștigători. 

 

Locuri disponibile: 26  

Data de începere a cursului:  02 aprilie 2022 

Perioada de înscriere: 28 martie – 31 martie 2022  

Data publicării rezultatelor: 31 martie 2022 

 

 

- Studenți (ISCED 5-7) – la data intrării în operațiune este înmatriculat 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) – înmatriculați, la data intrării în 

operațiune, în cel puțin anul 2 de studii. 

- Studentul să nu mai fi absolvit un curs acreditat ANC de competențe 

antreprenoriale similar cu cel organizat în proiect; 

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE 

CALENDARUL DERULĂRII ACTIVITĂȚILOR 



   
 

 

 

 

Aplicațiile studenților eligibili vor fi evaluate de o Comisie de evaluare conform 

Grilei de evaluare - Recrutare și selecție grup țintă (Anexă la Metodologia privind 

informarea, evaluarea și selecția grupului țintă). Studenții eligibili care au obținut cel 

puțin nota 6,00 sunt declarați „ADMISI” pentru a începe cursul de „Competențe 

antreprenoriale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prezentul APEL DE ÎNSCRIERE se realizează în conformitate cu 

METODOLOGIA PRIVIND INFORMAREA, EVALUAREA ȘI SELECȚIA 

GRUPULUI ȚINTĂ 

CRITERII DE SELECȚIE 


