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Peste 70 de proiecte depuse în cadrul concursului de planuri de 

afaceri StartUp Mode 

 

Începerea unei afaceri este “botezul” oricărui aspirant la titlul de antreprenor. 
Expunerea la provocările, responsabilitățile și satisfacțiile construcției unei afaceri 
sunt experiențele care creează spiritul antreprenorial. Proiectul StartUp Mode este 
un program care-și propune să susțină inițiativele antreprenoriale în rândul 
studenților din România, punând la dispoziție resursele financiare de care au nevoie 
pentru a porni planul de afaceri. Astfel, 33 de afaceri propuse de către studenți vor 
primi câte o finanțare de 40.000 de euro (193.740 lei), asigurându-le acestora 
capitalul necesar pornirii la drum în antreprenoriat.  
 

La finalul etapei de depunere a planurilor de afaceri, un număr de 76 de propuneri 
de afaceri au fost înregistrate, dintre acestea urmând să se aleagă cei 33 de 
câștigători care vor primi un capital de 40.000 de euro. Următoarea etapă a 
concursului de planuri de afaceri StarUp Mode este cea de evaluare a proiectelor. În 
cadrul acesteia cele 76 de planuri de afaceri acceptate vor fi supuse unui analize 
tehnico-financiare de către juriul concursului, care presupune acordarea de punctaje 
pe diferite criterii, rezultând apoi un scor final.   
 

După etapa de analiză a construcției planului de afaceri, urmează cea de evaluare a 
antreprenorului. Această fază presupune interviuri cu studenții antreprenori, în care 
aceștia din urmă își vor susține planurile de afaceri și vor răspunde eventualelor 
neclarități ale membrilor juriului. În urma interviului, fiecare membru al juriului va 
acorda un punctaj pentru gradul de înțelegere de către candidat al propriului plan de 
afaceri și pentru nivelul de motivație privind dezvoltarea unei întreprinderi. Punctajul 
final al fiecărui plan de afaceri va fi calculat ca medie ponderată între cele două 
punctaje primite în cele două faze - analiză tehnico-financiară (70%) și interviu 
(30%). În baza punctajul final, proiectele propuse vor fi ierarhizate și apoi selectați 
cei 33 de câștigători.  
 

De asemenea, 40% dintre dintre planurile de afaceri câștigătoare vor fi selectate 
dintre cele care îndeplinesc o serie de criterii dincolo de performanța de business. 
Astfel, 10% dintre afacerile câștigătoare vor promova inovarea socială, 15% dintre 
afacerile selectate vor cuprinde măsuri ce vizează nediscriminarea (pe criterii de 
sex, vârstă, dizabilitate, origine etnică sau rasială, religie, convingeri sau orientare 
sexuală), iar 15% vor fi afaceri care promovează îmbunătățirea accesibilității, a 
utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor.  
 

mailto:office@europroject.org.ro
http://www.europroject.org.ro/


 
 
 
 
        

   
Operator de date cu caracter personal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 11861/2009 e-mail: office@europroject.org.ro, web: www.europroject.org.ro 

 

Concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului StartUp Mode se încheie pe 22 
aprilie 2022, când se stabilește care sunt cele 33 de afaceri care vor primi un capital 
de 40.000 euro. Programul StartUp Mode (cod Mysmis 141750) a fost lansat la 
finalul lui 2021 și vizează selectarea a 350 de studenți (cel puțin în anul doi de studii 
de licență și doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat) pentru formarea 
antreprenorială. Studenții selectați în cadrul programului StartUp Mode urmează 
cursuri de pregătire antreprenorială,  în ariile  tematice cele mai relevante pentru 
acest domeniu, respectiv: cadrul general în care activează afacerea, marketing, 
finanțarea afacerii, managementul resurselor umane, fundamentarea și elaborarea 
unui plan de afacere. Fiecare stagiu de curs are o durată de desfăşurare de 40 de 
ore, iar competențele antreprenoriale dobândite de cursanți sunt certificate de 
Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).  
 

O parte dintre studenții din program vor face pași către antreprenoriat, prin concursul 
de planuri de afaceri. Mai mult, câștigătorii concursului vor beneficia de acțiuni de 
sprijin în cadrul proiectului StartUp Mode pe mai multe paliere: vor participa la stagii 
de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul 
în care vor demara noua afacere, vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat 
în scopul consolidării și punerii în aplicare a planului de afaceri și vor fi sprijiniți în 
vederea înființării afacerilor. Funcționarea și dezvoltarea afacerilor finanțate va fi 
monitorizată permanent, inclusiv în perioada de sustenabilitate, pentru a minimiza 
riscul de eșec al acestora, precum și pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu doar 
supraviețuirea pe piață. 
 

StartUp Mode este un proiect lansat de Asociația “Centrul de Consultanță și 
Management al Proiectelor” EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în 
parteneriat cu Asociația "Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România" (PTIR) și 
Asociația „Engage in Education”. Acesta durează doi ani, implementarea lui urmând 
să se încheie pe 22 decembrie 2023.  
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