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I. DISPOZIȚII GENERALE  
 

1.1. Cadru general  
 
Titlul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri! (IUS 
SMART)”, cod MySMIS 140103, contract nr. 24316/20.12.2021. 
 
Obiectiv general: Dezvoltarea competențelor juridice și antreprenoriale pentru 350 de studenți 
din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și încurajarea înființării și 
dezvoltării de întreprinderi mici și mijlocii care activează în sectoarele economice cu potențial 
competitiv, identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate (SNC) sau în 
domeniile de specializare inteligentă, conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și 
Inovare (SNCDI). 
 
Obiective specifice: 
OS1. Dezvoltarea competențelor juridice și antreprenoriale pentru 350 de studenți în vederea 
înființării de afaceri, prin furnizarea unui program de formare și organizarea unui concurs de 
planuri de afaceri. 
OS2. Sprijinirea unui număr de 21 de studenți din cadrul UAIC prin acces la activități de formare, 
consiliere, mentorat, stagii de practică și activități de tip întreprinderi simulate, cu accent pe 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de 
specializare inteligenta conform SNCDI în vederea ocupării unui loc de muncă, pe parcursul a 30 
de luni. 
OS3. Formarea abilităților necesare pentru managementul unei afaceri în cazul a 21 de 
beneficiari, prin derularea unui program de mentorat personalizat, în vederea înființării și 
funcționării a 21 de întreprinderi în regiunea de Nord Est 
OS4. Susținerea funcționării celor 21 afaceri înființate în cadrul proiectului, prin dezvoltarea de 
mecanisme de monitorizare și prin oferirea de suport pentru asigurarea sustenabilității firmelor 
nou-înființate și menținerea celor 65 locuri de muncă nou-create, pe o perioadă de minim 6 luni 
de la finalizarea finanțării. 
 
Durata proiectului IUS SMART 

 24 luni: 21 decembrie 2021 – 20 decembrie 2023 
 

Valoarea totală a proiectului este de 8.904.758,33 lei, din care suma de 8.870.030,64 lei 
reprezintă cofinanţarea Uniunii Europene din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020.  

 
Sursa de finanțare  
FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: 
Educație și competențe, COMPONENTA 1: Innotech Student  

 
Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
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Avantajele proiectului 

 Organizarea a 3 evenimente online de informare tip conferință cu următoarele 
paneluri: 

o Drept antreprenorial  

o Inovare socială  

o Dezvoltare inteligentă 

o Protecția mediului și dezvoltare durabilă 

 Organizarea unui program gratuit de formare în domeniul competențelor 

antreprenoriale, autorizat la Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC); 

 Oferirea de sprijin în elaborarea unui plan de afaceri; 

 Participarea la un concurs de planuri de afaceri în urma căruia cele mai bune 21 de 

planuri de afaceri vor primi finanțare cuprinsă între 40.000 și 100.000 de euro, în 

funcție de numărul de locuri de muncă create de firmele nou înființate; 

 Participarea la activități de tipul întreprinderi simulate și la stagii de practică (pentru 

care se acordă o subvenție de 750 de lei/persoană); 

 Servicii personalizate de consiliere, consultanță și mentorat pentru definitivarea 

planului de afaceri și demararea afacerii (activitățile se vor desfășura în cadrul BUSINESS 

HUB UAIC) 

o Servicii de consultanță, în vederea înființării start-up-urilor( în cadrul HUB-ului 
vor fi organizate sesiuni de informare în care vor fi abordate subiecte de interes 
pentru dezvoltarea afacerilor) 

o Organizarea de evenimente la care vor fi invitați antreprenori de succes, în 
vederea schimbului de bune practici. 

 
Grup țintă și criterii de selecție:   

 350 de studenți  

 Să aibă calitatea de student înmatriculat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la: 
o studii de licență - sunt eligibili studenții înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de 

licență (pentru specializările la care durata studiilor de licență este 3 ani), respectiv 
cel puțin în anul 3 de licență (pentru specializările la care durata studiilor de licență 
este 4 ani); 

o master sau 
o doctorat 

 Să aibă domiciliul/reședința în regiunea Nord-Est; 

 Să fie interesați de deschiderea unei afaceri în regiunea Nord Est; 

 Nu a mai beneficiat de sprijin din alte proiecte cu finanțare europeană pentru activități 
similare - programe de formare în domeniul competențelor antreprenoriale, activități de tip 
întreprinderi simulate, stagii de practică, consiliere/ consultanță/ mentorat. 

 
Prezenta metodologie este elaborată în cadrul activităţilor A 1.5. Organizarea şi derularea de 
activitati de tip întreprinderi simulate și A 1.6. Efectuarea de stagii de practică, din cadrul 
proiectului IUS SMART. Prin acest document se stabileşte cadrul general de acordare a 
subvențiilor în cuantum de 750 lei / pers.  
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1.2. Documente de referință 
 
Metodologia de acordare subvenții este elaborată în concordanţă cu normele legale aflate în 
vigoare şi respectă prevederile următoarelor documente: 

 ghidul Solicitantului Condiţii Specifice Innotech Student POCU 2014-2020, obiectivul 
specific 6.13 – Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi 
nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare 
la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu 
potenţial competitiv, identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă, 
conform SNCDI; 

 cererea de finanţare a proiectului „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului 
în afaceri!” (IUS SMART), Cod proiect: POCU/829/6/13/140103; 

 contractul de finanţare nr. 24316/20.12.2021, semnat între Ministerul Fondurilor 
Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capital 
Uman şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în calitate de beneficiar al 
finanţării pentru proiectul POCU/829/6/13/140103; 

 

II. SELECȚIA STUDENȚILOR DIN GRUPUL ȚINTĂ  
 

La activitățile de tip întreprinderi simulate și stagii de practică organizate în cadrul proiectului 

IUS SMART vor participa studenți care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  

 Fac parte din grupul țintă al proiectului:  
o Să aibă calitatea de student înmatriculat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași, la: 
 studii de licență - sunt eligibili studenții înmatriculați cel puțin în anul 2 de 

studii de licență (pentru specializările la care durata studiilor de licență este 
3 ani), respectiv cel puțin în anul 3 de licență (pentru specializările la care 
durata studiilor de licență este 4 ani); 

 master sau 
 doctorat 

o Să aibă domiciliul/reședința în regiunea Nord-Est; 
o Să fie interesați de deschiderea unei afaceri în regiunea Nord Est; 
o Nu a mai beneficiat de sprijin din alte proiecte cu finanțare europeană pentru 

activități similare - programe de formare în domeniul competențelor antreprenoriale, 
activități de tip întreprinderi simulate, stagii de practică, consiliere/ consultanță/ 
mentorat. 

 Au fost selectați în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis, în urma 
concursului de Planuri de Afaceri.  

 

III. CONDIȚII DE ACORDARE ȘI VALOARE SUBVENȚIE 
 
Pentru sprijinirea și motivarea celor 21 de persoane selectate în urma concursului de Planuri de 
Afaceri, în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis se va acorda o subvenţie în 
cuantum de 750 de lei/persoană.  
 



 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 
 
6 

Acordarea acestei subvenții este condiţionată de o rată de prezenţă de minim 90% din timpul 
total de derulare a celor două activităţi (stagii de practica si intreprinderi simulate). 
 

IV. MODALITATEA DE ACORDARE SUBVENȚIE 
 

Subvenția se va acorda în baza Listei studenților care îndeplinesc cumulativ condițiile de 

acordare (Anexa 2) și a Cererii de solicitare a subvenției (Anexa 1), respectiv:  

 Fac parte din grupul țintă al proiectului „Educația juridică și antreprenorială - 
cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), Cod proiect: POCU/829/6/13/140103 

 

 Fac parte din cei 21 de studenți selectați în vederea acordării ulterioare a 
ajutorului de minimis, în urma concursului de Planuri de Afaceri; 

 

 Au o rată de prezenţă de minim 90% din timpul total de derulare a celor două 
activităţi (stagii de practică și întreprinderi simulate). 
 
 

V. DISPOZIŢII FINALE 
 

Participarea studenţilor în grupul ţintă al activităților A 1.5. Organizarea şi derularea de 
activitati de tip întreprinderi simulate și A 1.6. Efectuarea de stagii de practică, din cadrul 
proiectului IUS SMART proiectului POCU/829/6/13/140103, confirmă acceptarea integrală, din 
partea acestora, a prezentei metodologii. 
 
Prezenta metodologie a fost elaborată în cadrul proiectului „Educația juridică și antreprenorială 
- cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), Cod proiect: POCU/829/6/13/140103, şi urmează a 
fi modificată şi completată în funcţie de nevoile specifice care decurg din implementarea 
proiectului şi de eventualele modificări ale contractului de finanţare sau ale cadrului de 
implementare a proiectului. 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit de: 
 

Avizat de: 

Responsabil activitate întreprinderi 
simulate și stagii de practică   
Prof.univ.dr. Sorin Gabriel ANTON 

Manager proiect 
 

Lect. univ. dr. Nicolae-Horia ȚIȚ 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Componenta 1: Innotech Student 
O.S.6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc 
de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă /cercetare/ inovare, cu accent pe 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI 
Titlul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) 
Cod proiect: POCU/829/6/13/140103 

ANEXA 1 
 

CERERE DE SOLICITARE A SUBVENȚIEI 
pentru participarea la activități de tip întreprinderi simulate și stagii de practică organizate în 

cadrul proiectului „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) 

Cod proiect: POCU/829/6/13/140103 
 

 

Subsemnatul (a) _________________________________, membru în grupul ţintă al proiectului 

„Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) - 

POCU/829/6/13/140103, student (ă) la Facultatea ____________________________, în anul 

_____ de studii, CNP _________________________ posesor (oare) al/ a C.I. cu seria _____, nr. 

_____________, rog să binevoiți a-mi aproba acordarea subvenției pentru participarea la 

activități de tip întreprinderi simulate și stagii de practică organizate în cadrul proiectului 

„Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) 

Cod proiect: POCU/829/6/13/140103.  

 AM cont IBAN nr. ___________________________ deschis la banca ________________ 

 NU AM cont bancar. Mă oblig să îmi deschid cont pentru a beneficia de subvenția 

acordată în cadrul proiectului, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea 

prezentei cereri. Voi comunica la Biroul Proiecte de Dezvoltare numărul IBAN al 

contului și banca la care acesta este deschis.  

 

 

 

Data: _______________      Semnătura ________________ 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Componenta 1: Innotech Student 
O.S.6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc 
de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă /cercetare/ inovare, cu accent pe 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI 
Titlul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) 
Cod proiect: POCU/829/6/13/140103 

ANEXA 2 

LISTA STUDENȚILOR  
care îndeplinesc cumulativ condițiile de acordare a subvențiilor din cadrul proiectului  

 „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) 
Cod proiect: POCU/829/6/13/140103 

 
 

Nr. 
crt. 

Nume prenume 
student 

Grad de 
participare la 
activitatea A 

1.5. 
(întreprinderi 

simulate) 

Grad de 
participare 

la 
activitatea A 
1.6. (stagii 
de practică) 

Grad de 
participare 
la cele două 

activități 
(stagii de 
practica și 

întreprinderi 
simulate) 

Rezultat 
(ÎNDEPLINEȘTE 

CONDIȚIILE 
pentru 

acordare 
subvenție / NU 
ÎNDEPLINEȘTE 
CONDIȚIILE) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      
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Nr. 
crt. 

Nume prenume 
student 

Grad de 
participare la 
activitatea A 

1.5. 
(întreprinderi 

simulate) 

Grad de 
participare 

la 
activitatea A 
1.6. (stagii 
de practică) 

Grad de 
participare 
la cele două 

activități 
(stagii de 
practica și 

întreprinderi 
simulate) 

Rezultat 
(ÎNDEPLINEȘTE 

CONDIȚIILE 
pentru 

acordare 
subvenție / NU 
ÎNDEPLINEȘTE 
CONDIȚIILE) 

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

      

 
 
Responsabil activitate întreprinderi simulate și stagii de practică,   
Prof.univ.dr. Sorin Gabriel ANTON  
 
Semnătura__________________________ 
 
 
Manager proiect, 
Lect. univ. dr. Nicolae-Horia ȚIȚ 
 
Semnătura_____________________________ 
 

 


