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ATELIERUL DE BUSINESS – INNOTECH STUDENT 

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism în parteneriat cu Asociația Grup de 

Acțiune Locală Bucovina de Munte (lider de proiect) și Best Smart Consulting implementează un proiect 

finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare: Educație și 

competențe.  

Denumirea proiectului: Atelierul de business, Codul MySMIS: 142100 

Prin prezentul proiect, GAL Bucovina de Munte împreună cu partenerii își propun ca obiectiv 

general să contribuie 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 prin formarea în domeniul 

antreprenoriatului pentru 341 studenți, doctoranzi și cursanți din regiunile mai puțin dezvoltate ale 

României, prin derularea de activități de aprofundarea a competențelor antreprenoriale și profesionale 

(stagii de practică, consiliere antreprenorială) și acordarea de micro-granturi pentru 26 persoane (ca 

urmare a activității de selecție de planuri de afaceri) din grupul țintă din regiunile mai puțin dezvoltate 

ale României. 

Prezentul proiect, prin intervențiile și activitățile propuse, contribuie la atingerea Obiectivului 

tematic 10 “Efectuarea de investiții în domeniul educației, și al formării profesionale în vederea 

dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții” prin derularea unui program de formare în 

domeniul competențelor antreprenoriale pentru 341 studenți, doctoranzi și cursanți din regiunile mai 

puțin dezvoltate ale României, precum și, ulterior selecției planurilor de afaceri, prin organizarea de 

stagii de practică, consiliere antreprenorială și acordare de granturi de pana la 282.785 lei pentru 26 

persoane din GT. 

Rezultate cantitative și calitative: 

• 341 persoane beneficiare de formare in domeniul Competentelor Antreprenoriale, din care 

minimum 290 persoane certificate; 

• 26 persoane beneficiare de stagii de practică; 

• 26 persoane beneficiare de consiliere antreprenorială; 

• 26 persoane beneficiare de granturi de pana la 60.000 euro; 

• 26 planuri de afaceri finanțate și menținute pe o perioadă de minumum 18 luni în timpul 

implementării prezentului proiect  
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Proiectul aduce membrilor grupului țintă beneficii ce pot fi atribuite exclusiv implementării 

proiectului, după cum urmează: 

❖ dezvoltarea competențelor antreprenoriale, precum și obținerea unei diplome acreditate ANC în 

acest sens - ca urmare a participării la cursul de formare “Competențe Antreprenoriale”; 

❖ dezvoltarea antreprenorială și profesională aprofundată și specifică - ca urmare a participării la 

activitățile de stagii de practică, a beneficierii de consiliere antreprenorială finanțarea a 26 idei de 

afaceri și creșterea ocupării în rândul grupului țintă - ca urmare a derulării schemei de grant.  

Valoarea totală a proiectului este de: 9,678.698,33 lei. 

Data începerii proiectului: 01.01.2022. 

Data finalizării proiectului: 31.12.2023. 

 

Pentru mai multe informații, va rugam sa ne contactați: 
 

• Marchidan Gabriela – email: marchidan@incdt.ro; marchidan_gabriela@yahoo.com; Tel. 
0724.583.427 

• Nadina Creinicean - email: nadinacreiniceanu@incdt.ro; creinicean_n@yahoo.com; Tel. 
0723.502.941 

• Adrian Rădulescu - email: adrianradulescu@incdt.ro; adrianradulescu@gmail.com; Tel. 
0740.915.914 

 

Grupul țintă al proiectului va fi selectat din rândul studenților (ISCED 5-7) înmatriculați cel puțin în 
anul 2 de studii de licență, studenților doctoranzi și cursanților școlilor profesionale (ISCED 4, nivel 
calificare 5) înmatriculați, la data întrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii, cu domiciliul sau 
reședința în regiunile mai puțin dezvoltate din România (deci fără regiunea București - Ilfov și județele 
Arad, Timiș, Caraș Severin și Hunedoara). 

 

Cursurile au început deja.  
Perioadele de desfășurare a următoarelor cursuri on-line sunt: 28.02 – 9.03, 10.03 – 19.03, 21.03 – 
30.03, 31.03 – 09.04, 11.04 – 20.04.  
Perioada de înscriere este continuă, dar cu cât sunt înscriși mai repede, candidații își pot alege 
perioada cursurilor. 
 
Mai multe informții găsiți pe site-ul nostru https://incdt.ro/inotech-student, dar si pe pagina noastră 
de facebook https://www.facebook.com/incd.turism 
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