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Anunț cu privire la selecția grupului țintă în cadrul proiectului  
Viitorul tău în antreprenoriat – soluție pentru o carieră de succes 

 
Universitatea de Vest din Timișoara demarează înscrierile în grupul țintă al proiectului “Viitorul tău în 
antreprenoriat – soluție pentru o carieră de succes”, ID 142048, proiect co-finanţat din Programul 
Operaţional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1 Innotech Student, Axa prioritară 6: Educație și 
competențe, Prioritatea de investiții 10.iv, Apel POCU/829/6/13.  
 
Proiectul vizează implementarea unui program integrat de informare și formare antreprenorială care să 
conducă la creșterea gradului de ocupare și a culturii antreprenoriale a absolvenților de învățământ terțiar 
universitar și nonuniversitar în județele regiunii Vest, prin crearea și dezvoltarea de afaceri în sectoare 
economice cu potențial competitiv și în domenii de specializare inteligentă.  
 
Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 
• au statutul de studenți (minim anul 2 de studiu), masteranzi sau doctoranzi; 
• au domicilul sau reședința în România; 
• nu au făcut parte din grupul țintă al altor proiecte finanțate prin programele România Startup Plus, Sprijin 

pentru înființarea de întreprinderi sociale, SES Rural sau Innotech Student; 
• nu au participat la cursuri de formare Competențe antreprenoriale finanțate prin Fondul Social European. 
 
Pentru înscriere, vă rugăm accesați site-ul proiectului: https://vta.innotech.projects.uvt.ro/  
Dosarele de candidatură pot fi transmise online începând cu data de 31.01.2022, conform Metodologiei de 
selecție grup țintă care poate fi consultată pe site-ul proiectului. 
 
Înscrierea în grupul țintă se va finaliza doar după verificarea dosarelor de candidatură transmise conform 
metodologiei și validarea acestora de către un Expert al proiectului. Decizia de înscriere în grupul țintă va 
fi comunicată persoanei în cauză prin e-mail.  
 
După confirmarea înregistrării, dosarele de candidatură vor fi transmise în format fizic, semnate, la sediul 
Universității de Vest din Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan, Nr. 4, Et. 6, Sala 607, până la data participării 
la cursul de formare antreprenorială. 
 
Vor fi acceptați în grupul țintă 341 de candidați, selecția fiind realizată în ordinea înscrierii, pe principiul 
”primul venit, primul servit”, cu respectarea prevederilor metodologiei publicate pe site și a informațiilor 
din prezentul anunț. 
 
Perioada de înscriere: 31.01.2022 – 28.02.2022 
 
În perioada februarie – aprilie 2022, membrii grupului țintă vor participa gratuit la un program de formare 
în domeniul antreprenoriatului: 
• Modul 1 – Antreprenoriat. Planul de afaceri în sprijinul antreprenorului;  
• Modul 2 – Tehnici de negociere în antreprenoriat și în afaceri;  
• Modul 3 – Managementul și marketingul afacerii;  
• Modul 4 – Previziuni financiare;  
• Modul 5 – Dezvoltare durabilă. 
În total, programul va cuprinde 45 de ore de formare eșalonate de-a lungul unui interval de 2 – 4 săptămâni. 
Fiecare modul include atât cursuri teoretice, cât și activități practice.  
Participanții la programul de formare antreprenorială vor beneficia de subvenții în valoare de 225 lei, cu 
condiția obținerii certificatului de absolvire recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificări. 
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În contextul pandemic actual, toate activitățile de formare vor fi organizate online, prin intermediul 
platformei și serviciilor digitale Google. 
 
În continuare, absolvenții vor avea posibilitatea participării la o competiție de planuri de afaceri, în urma 
căreia pot obține finanțări nerambursabile de până la 100.000 de euro pentru demararea de afaceri. 
Competiția pentru obținerea de finanțări nerambursabile se va derula în perioada aprilie – mai 2022, fiind 
deschisă tuturor absolvenților programului de formare. Absolvenții care nu vor fi deciși în privința începerii 
unei afaceri nu au obligația de a participa la competiție, implicarea lor în proiect finalizându-se cu obținerea 
certificatelor de formare.  
 
Vor fi finanțate minim 23 de întreprinderi în sectoare competitive, identificate în cadrul SNC 2014-2020 și 
corelate cu SNCD 2014-2020, întreprinderi ce vor genera minim 65 de noi locuri de muncă care să 
impulsioneze oferta ocupațională în regiune. 
 
Câstigătorii competiției vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat, metode inovative de învățare în 
scopul dezvoltării spiritului antreprenorial prin întreprinderi simulate și stagii de pregătire practică în 
întreprinderi existente, funcționale, a căror activitate economică face parte din aceeași grupa CAEN cu cea 
aferentă planului de afaceri selectat.  
Participanții la activitățile întreprinderii simulate și la stagiul de practică vor primi o subvenție în cuantum 
de 750 lei, cu condiția unei prezențe de minim 90% din timpul de derulare a activităților. 
 
Pe lângă know-how necesar demararii unei afaceri, cei minim 23 de viitori antreprenori care vor înființa 
întreprinderi în Regiunea Vest, vor beneficia de finanțări nerambursabile în valoare totală de 6,296,550.00 
lei. 
 
Valoarea ajutorului financiar nerambursabil acordat va fi corelată cu numărul de locuri de muncă nou-create 
prin afacerea demarată: 
• Ajutor financiar nerambursabil mai mic sau egal cu 40.000 de euro – minim 2 locuri de muncă create;  
• Ajutor financiar nerambursabil cu o valoare mai mare de 40.000 de euro, dar mai mică sau egală cu 

60.000 de euro – minim 3 locuri de muncă create;  
• Ajutor financiar nerambursabil cu o valoare mai mare de 60.000 de euro, dar mai mică sau egală cu 

80.000 de euro – minim 4 locuri de muncă create;  
• Ajutor financiar nerambursabil cu o valoare mai mare de 80.000 de euro dar mai mică sau egală cu 

100.000 de euro – minim 5 locuri de muncă create. 
 
După înființarea firmei, beneficiarii au la dispoziție 12 luni pentru implementarea planurilor de afaceri și 6 
luni perioadă de sustenabilitate. Pe întreaga perioadă de implementare și sustenabilitate, beneficiarii vor fi 
monitorizați și îndrumați de către administratorul schemei de antreprenoriat. 
Ajutorul financiar nerambursabil va fi acordat în două tranșe: 
• tranșă inițială de 75% din valoarea totală aprobată, care se acordă la începutul perioadei de 

implementare; 
• tranșă finală de 25% din valoarea totală aprobată, acordată după crearea locurilor de muncă asumate. 
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm consultați site-ul proiectului https://vta.innotech.projects.uvt.ro. 
 


