
CCMP Europroject în parteneriat cu Universitatea Politehnica București,
Camera Consultanților Fiscali și Asociația Măgurele Science Park a lansat
proiectul EntrepLoading… (ID141274), care se adresează studenților,
masteranzilor și doctoranzilor interesați să-și deschidă o afacere cu
finanțare europeană.

ȘANSA TA DE A-ȚI FINANȚA IDEEA DE
AFACERE ÎNCĂ DIN TIMPUL FACULTĂȚII

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2021 
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creșterea șanselor de integrare pe piața muncii a viitorilor
absolvenți

oferirea unui trai decent pentru membrii grupului țintă, posibilități
de dezvoltare în carieră, inclusiv prin abordarea antreprenoriatului
ca alternativă în carieră

dezvoltarea potențialului tinerilor de a contribui la dezvoltarea
durabilă a societății la nivelul regiunilor de implementare

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea angajabilității
studenților printr-o serie de activități de formare profesională în
domeniul antreprenorial, mentorat, activități de învățare practică și
acțiuni de susținere a inițiativei antreprenoriale în sectoare
economice cu potențial competitiv.

Efectele pozitive pe termen lung generate de implementarea
proiectului EntrepLoading… sunt următoarele: 

Obiectivul general al proiectului



 
... vizat de proiectul « EntrepLoading… » este format din 350 de studenți care aparțin
uneia dintre următoarele categorii:

 Studenți (ISCED 5-7) –
 înmatriculați cel puțin în anul 2

de studii de licență

Doctoranzi în ciclul de studii
universitare de doctorat

(studenți doctoranzi, ISCED 8)

Sunt eligibili studenții cu domiciliul oriunde în țară, cu mențiunea că dezvoltarea
afacerilor sprijinite NU se va realiza în regiunea București-Ilfov.

GRUPUL ȚINTĂ



CALENDARUL
ACTIVITĂȚILOR

   

   

   

ianuarie – martie 2022 ianuarie – 15 martie 2022 ianuarie – martie 2022

ianuarie – aprilie 2022 mai - iunie 2022 mai - iunie 2022

iunie 2022 - iulie 2023 mai - iunie 2022 iulie - decembrie 2023

Informarea publicului cu
privire la activitățile

proiectului 

Selectarea grupului țintă ce
va participa la cursurile de
formare antreprenorială 

Derularea programului de
formare antreprenorială

Organizarea concursului de
planuri de afaceri și

selectarea a 22 de planuri
de afaceri ce vor fi finanțate 

Efectuarea de stagii de
practică în întreprinderi

reale de către câștigătorii

Participarea la un program
de mentorat 

Înființarea firmelor și
semnarea contractelor de

subvenție 

Monitorizarea
implementării planurilor de

afaceri 

Asigurarea sustenabilității
planurilor de afaceri 



 

Programul de formare antreprenorială va
avea o durată de 40 de ore la sfârșitul căruia

fiecare participant va susține un examen,
obținând astfel un certificat de formare

profesională recunoscut de ANC (în cazul în
care promovează examenul). Cursurile se vor

desfășura în format fizic sau online în
funcție de restricțiile existente în vigoare în

perioada respectivă.

În cadrul programului vor fi derulate transferuri
de informații cu privire la cele mai relevente arii
tematice din acest domeniu, respectiv: cadrul
general în care activează afacerea, marketing-ul
afacerii, finanțarea afacerii, managementul
resurselor umane, fundamentarea și elaborarea
unui plan de afacere.

PROGRAM DE
FORMARE
ANTREPRENORIALĂ

 

Se va acorda o subvenție în valoare de 200
de lei pentru persoanele care participă la

toate orele de curs de competențe
antreprenoriale.



1 2 3 4

CONCURSUL PLANURILOR DE AFACERI

Înscrierea în cadrul
procesului de evaluare și
selecție a planurilor de

afaceri va fi deschisă atât
pentru cei 350 de cursanți
care au finalizat programul

de formare
antreprenorială, cât și
pentru persoanele cu

inițiative antreprenoriale
care au urmat cursurile de

competențe
antreprenoriale in afara

proiectului.

Toate persoanele care
îndeplinesc condițiile de

participare vor putea
depune până la data

stabilită în metodologia de
concurs (aproximativ
30.03.2022) planul de

afaceri pe o platformă
dedicată pe baza creării

unui cont unic.

Evaluarea planurilor
implică 3 etape: faza A -
verificarea eligibilității,

faza B - evaluarea tehnico-
financiară si faza C –

interviul.
 

În urma stabilirii
clasamentului, primele 22

de planuri vor trece în
etapele următoare

împreună cu primele 3 de
pe lista de rezerve.



Vor fi selectate spre
finanțare exclusiv
planuri de afaceri
care vizează
dezvoltarea de
întreprinderi care
activează în
sectoarele
competitive
identificate in SNC

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o
firmă finanțată în cadrul proiectului

Întreprinderile care
vor beneficia de
subvenție vor avea
obligativitatea de a
angaja cel puțin 3
persoane

Sediul social sau
punctele de lucru
pot fi localizate în
orice regiune a țării,
mai puțin București-
Ilfov

Vor fi selectate spre
finanțare exclusiv
planuri de afaceri
care vizează
dezvoltarea de
întreprinderi care
activează în
sectoarele
competitive
identificate in SNC

Perioada de
implementare a
planului de afaceri
va fi de 12 luni, la
care se adaugă o
perioadă de
sustenabilitate de 6
luni, în care se aplică
obligativitatea de a
menține locurile de
muncă asumate
inițial



 
Cei 22 de studenți selectați spre a le fi finanțate planurile
de afaceri, precum și primii 3 care au calitatea de rezervă în
cadrul clasamentului rezultat în urma desfășurării
concursului, vor realiza stagii de pregătire practică în cadrul
unor entități juridice a căror activitate economică face parte
din aceeași grupă CAEN cu domeniul de activitate al
viitoarelor start-up-uri.

Fiecare stagiu de practică va avea o durată de 40 de ore și
va fi desfășurat la sediul social sau, după caz, la
punctul/punctele de lucru ale entității juridice cu care
antreprenorul are încheiată o convenție de practică.

STAGII DE PRACTICĂ ÎN
ÎNTREPRINDERI REALE



Activitatea de mentorat se
realizează în scopul
îmbunătățirii performanțelor
antreprenoriale ale inițiatorului
afacerii și ale afacerii în sine,
precum și pentru anticiparea și
eliminarea riscurilor cu care se
confruntă un start-up.

FURNIZAREA SERVICIILOR
PERSONALIZATE DE MENTORAT
Activitatea de mentorat vizează aprofundarea cunoștintelor dobândite în cadrul etapei
de formare antreprenorială de către cei 22 viitori antreprenori selectați pentru a primi
subvenția necesară implementării planurilor de afaceri și cele 3 persoane de pe lista de
rezerve. 



SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚATE ȘI
DEMARAREA AFACERII

Această activitate va demara cu asistarea celor 22 de
câștigători ai concursului de planuri de afaceri în procesul
de înființare a întreprinderilor. 

Noii întreprinzători vor semna contractele de subvenție în
cadrul unui eveniment public, organizat în cadrul
Universității Politehnica din București în luna iunie 2022.

 



Această activitate va demara cu asistarea celor 22 de
câștigători ai concursului de planuri de afaceri în procesul de
înființare a întreprinderilor. 

Noii întreprinzători vor semna contractele de subvenție în
cadrul unui eveniment public, organizat în cadrul
Universității Politehnica din București în luna iunie 2022.

SEMNAREA CONTRACTULUI DE
FINANȚATE ȘI DEMARAREA AFACERII



CONTACT

Asociația “Centrul de
Consultanță și Management al

Proiectelor” Europroject 

Pentru informații suplimentare: entreploading@europroject.org.
Formular de înscriere: https://bit.ly/33dw3qV


