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RAPORT DE EVENIMENT 
Eveniment Think-Tank INSPIRE nr. 3 

Start-up: Care este profilul unui antreprenor de succes? 
 

Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 - Educație și competențe 

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de 
competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea 
tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității 
lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor 
sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie 

Obiectiv specific 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/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele 
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți 

Titlul proiectului: INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică 

Contract POCU/626/6/13/133017, 11759/13.10.2020, ID MySMIS: 133017 
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1. CONTEXT                   
Evenimentul nr. 3: „Start-up: Care este profilul unui antreprenor de succes?” din cadrul Think-

Tank-ului INSPIRE a propus dezbaterea unor teme prioritare în vederea extinderii orizontului de 

cunoștințe practice ale studenților în domeniul antreprenoriatului în vederea explorării alternativei 

de lansare a unui start-up, venind în sprijinul fundamentării și intensificării competențelor pe care 

studenții le-au format în cadrul activităților de antreprenoriat ale proiectului INSPIRE, respectiv 

Cursurile de competențe antreprenoriale. Evenimentul organizat a fost de tipul dezbatere, prin 

alăturarea a două viziuni complementare din partea unui antreprenor și investitor de succes, 

urmărind și implicarea studenților prin implementarea unui sistem de întrebări și răspunsuri care 

să fie adresate direct invitaților speakeri. Think-Tank-ul este o comunitate interdisciplinară de 

specialiști, studenți și stakeholderi, care identifică probleme și posibile răspunsuri pentru creșterea 

calității pieței de muncă de la nivel local și național, dezvoltat în cadrul proiectului INSPIRE - 

Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică” 133017. În 

contextul pandemic curent, evenimentul a fost organizat în format online utilizând platforma 

Google Meet, fapt ce a contribuit la sporirea impactului evenimentului desfășurat prin participarea 

unui număr relativ crescut de potențiali beneficiari ai grupului țintă și al studenților deja parte a 

grupului țintă.  

 
 

2. OBIECTIVE                   
 

Obiectivele evenimentului „Start-up: Care este profilul unui antreprenor de succes?” au vizat 

fundamentarea cunoștințelor de antreprenoriat dobândite de o parte dintre studenții din grupul 

țintă, sporirea conștientizării studenților din grupul țintă cu privire la importanța dobândirii unor 

cunoștințe antreprenoriale în vederea dezvoltării profesionale și personale, precum și atragerea 

unui nou public de studenți sau stakeholderi în cadrul proiectului prin diversificarea domeniilor și 

temelor abordate. Evenimentul a vizat dezbaterea aprofundată a temelor introductive de 

antreprenoriat, prezentând viziunea complementară a unui antreprenor și investitor, respectiv 

viziunea celor doi invitați în cadrul evenimentului nr. 3 de Think-Tank. Serviciul de prezentare 

interactivă a fost utilizat doar în vederea centralizării întrebărilor participanților în cadrul 

sesiunilor dedicate de întrebări și răspunsuri.  
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3. COORDONATE               
 

Locație: Evenimentul „Start-up: Care este profilul unui antreprenor de succes?” din cadrul Think-
Tank-ului INSPIRE s-a desfășurat în format online utilizând platforma Google Meets.  
 
Dată: Evenimentul „Start-up: Care este profilul unui antreprenor de succes?” din cadrul Think-
Tank-ului INSPIRE s-a desfășurat pe data de 26.03.2021, în intervalul orar 17:00 -18:30. 
 
Domeniu: Antreprenoriat 
 
Obiectiv: Extinderea orizontului de cunoștințe practice ale studenților în domeniul 
antreprenoriatului în vederea explorării alternativei de lansare a unui start-up. 
 
Tema: 
 Care este profilul unui antreprenor de succes? 

 
Teme specifice: 
 Cum se poate defini succesul în antreprenoriat și care este scopul activității 

antreprenoriale, dincolo de obținerea profitului? 
 Ce ar trebui să știe un student înainte să devină antreprenor și care sunt cele mai importante 

lecții despre antreprenoriat de la un antreprenor de succes? 
 Cât de dificil este să gestionezi o companie și care sunt aspectele esențiale de care ar trebui 

să dispună un student pentru a începe o afacere? 
 Cum ar trebui să gestioneze succesul și eșecul un antreprenor și care sunt cele mai 

motivante și demotivante aspecte în antreprenoriat? 
 Care este programul unui antreprenor de succes și care sunt obiceiurile profesionale care 

pot ajuta un student să reușească în antreprenoriat? 
 De ce sunt necesare competențele antreprenoriale și care sunt cele mai importante lecții 

despre antreprenoriat de la un investitor de succes? 
 Ce cunoștințe ar trebui să dobândească un antreprenor pentru a avea succes în lansarea 

unui start-up și care ar trebui să fie procesul de învățare? 
 Ce aptitudini sunt necesare unui antreprenor pentru a avea succes în lansarea unui start-up 

și cum se pot exersa? 
 Care este atitudinea pe care ar trebui să o dezvolte un antreprenor pentru a avea succes în 

lansarea unui start-up și cum se poate valorifica? 
 Care sunt etapele, procesele și instrumentele utile care pot facilita lansarea cu succes a 

unui start-up? 
 
Agendă: 
 17:00 – 17:05 | Introducere 
 17:05 – 17:20 | Intervenție Marius Ciupercă 
 17:20 – 17:25 | Întrebări/Răspunsuri 
 17:25 – 17:55 | Intervenție Dragoș Nicolaescu 
 17:55 – 18:00 | Întrebări/Răspunsuri 
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4. INFORMARE ȘI PROMOVARE                  
 
 
 
 
 

Informarea și promovarea evenimentul „Start-up: Care este profilul unui antreprenor de succes?” 

din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE a fost realizată utilizând următoarele instrumente:  

 Pagină de promovare a evenimentului pe website-ul de prezentare al proiectului: 

https://inspire.idea-perpetua.ro/start-up   

 Postări dedicată pe pagina de Facebook a proiectului:  

https://www.facebook.com/inspire133017/posts/183303003604664 

https://www.facebook.com/inspire133017/posts/183374506930847  

https://www.facebook.com/inspire133017/posts/183509856917312  

 Postare dedicată pe pagina LinkedIn a proiectului:  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6778600019609075712 

 Newslettere transmise prin email către bazele de date ale partenerilor 

 Website-uri proprii ale partenerilor 

 Informarea directă a grupului țintă de către responsabilii selecție, monitorizare și motivare 

grup țintă 

 

Participarea la eveniment s-a realizat în baza înregistrării, prin completarea unui formular Google 

Forms. Persoanele înscrise și-au dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în 

conformitate cu legislația în vigoare odată cu completarea totală a formularului de înregistrare, iar 

aceștia au primit ulterior prin email un link de acces pentru Google Meet și coordonatele de 

participare în cadrul evenimentului. În plus, persoanele care nu făceau parte la acel moment din 

grupul țintă au fost apelate telefonic și rugate să reconfirme participarea. Evenimentul a fost 

înregistrat, iar acest aspect a impus reluarea cerinței de acordare a dreptului de prelucrare a 

datelor cu caracter personal. 

 
 

Responsabil facilitare cooperare și dialog stakeholderi 1 

Bîlea Daniel-Ștefan 

 

 

 
 
  

https://inspire.idea-perpetua.ro/start-up
https://www.facebook.com/inspire133017/posts/183303003604664
https://www.facebook.com/inspire133017/posts/183374506930847
https://www.facebook.com/inspire133017/posts/183509856917312
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6778600019609075712
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5. REZULTATE              
 

Rezultatele evenimentului Start-up: ”Care este profilul unui antreprenor de succes ?” au constat, 

inclusiv, dar fără a se limita la următoarele: 

 108 x persoane înregistrate în vederea participării la evenimentul Start-up: ”Care este 

profilul unui antreprenor de succes ?” 

 Audiență maximă în timp real de aproximativ 90 de persoane din rândul studenților cu 

dosare de înscriere în grupul țintă, studenților care urmează a se înscrie în grupul țintă 

și alți stakeholderi relevanți (reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior, 

potențiali parteneri de practică, potențiali angajatori etc.). 

 Dezbaterea temelor de discuție împreuna cu studenții, membrii echipei de 

implementare, reprezentanții instituțiilor de învățământ, reprezentanții companiilor 

angajatoare și studenților cu privire la așteptările legate de parcursul profesional al 

studenților. 

 Informarea potențialului grup țintă cu privire la modalitatea de înscriere în grupului țintă, 

beneficiile proiectului și modalități de accesare a informațiilor suplimentare; 

 Informarea stakeholderilor cu privire la activitățile proiectului și modalitatea de 

implicare în proiect (reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior, potențiali 

parteneri de practică, potențiali angajatori etc.). 

 Identificarea de potențiale soluții la problemele legate de accesul pe piața muncii a 

studenților și tinerilor absolvenți muncă și sprijinirea angajatorilor în identificarea de 

abordări pentru o retenție sporită a angajaților din rândul studenților. 

 Analiza feedback-ului primit de la studenți în ceea ce privește dezvoltarea procesului 

educațional și accesul acestora pe piața muncii. 

 

6. INDICATORI                  
 

Evenimentul Start-up: ”Care este profilul unui antreprenor de succes ?” contribuie la realizarea 

următorilor indicatori ai proiectului: 

 Indicatori de realizare (4S129, 4S129.2); 

 

În cadrul evenimentului Start-up: ”Care este profilul unui antreprenor de succes ?”  s-au urmărit o 

serie de indicatori de realizare susținută de către membrii echipei cât și de către ceilalți invitați. 
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Comunitatea proiectului de specialiști a venit în sprijinul invitaților cu teme de discuție relevante, 

unde au fost identificate probleme, cât și soluții reale în dezvoltarea unui Start-up.  

Think-tank-ul organizat a oferit sprijin studenților in vederea unei extinderi a orizontului de 

cunoștințe practice ale studenților, în domeniul antreprenoriatului, în vederea explorării 

alternativei de lansare a unui start-up. 

Un alt obiectiv ce urmează a fi realizat este cel de pregătire a studenților în vederea angajării și 

plasării pe piața muncii. 

Antreprenoriatul reprezintă un proces ce constă în identificarea și urmărirea unei oportunități de 

afaceri, în scopul valorificării acesteia. 

În cadrul dezbaterii Start-up: ”Care este profilul unui antreprenor de succes ?”, s-a realizat o listă, 

care definește antreprenoriatul în 6 pași: 

• Identificarea oportunității 

• Dezvoltarea conceptului care dezvoltă oportunitatea 

• Determinarea resurselor necesare 

• Obținerea resurselor necesare 

• Implementarea și managementul afacerii 

• Culegerea rezultatelor 

Ca un student să devină antreprenor trebuie să dețină o bază de cunoștințe și să aprofundeze 

domeniul de activitate ales. Astfel, pentru a avea succes în dezvoltarea unui Start-up, acesta 

trebuie să se angajeze, în domeniul ales. 

Din punct de vedere managerial, nu este dificil să gestionezi o afacere. Dezvoltarea afacerii se face 

treptat, de la nivel la nivel, astfel, studenții se confruntă cu diferite situații și pot învăța singuri să 

le gestioneze. 

Într-o afacere, în primii ani de implementare, un antreprenor își dedică mare parte din timp afacerii 

pe care a dezvoltat-o.  

Mai departe, roadele acestui efort vor apărea după ce afacerea este pusă pe picioare.  

Ca un student să aibă parte de succes în antreprenoriat, trebuie să dețină trei ingrediente 

importante:  

• Produsul pe care-l oferi, ce reprezintă 60% din afacere. 

• Vânzarea, ce necesită anumite competențe și reprezintă 30% din afacere 

• Resursele financiare, care reprezintă 10% din afacere 
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Partea motivantă din antreprenoriat o reprezintă realizarea obiectivelor personale, cât și crearea 

unui statut în societate. 

În lansarea unui Start-up, obiectivul unui student trebuie să fie excelența în domeniul ales, nu 

perfecțiunea. Obiceiurile profesionale ale unui student se bazează pe dezvoltarea acestuia, să fie 

cât mai bun în ceea ce face, să dețină cât mai multe cunoștințe din mediul afacerilor, să cunoască 

din ce în ce mai mult piața concurențială și, totodată, cerințele clienților. 

Un investitor este o persoană care deține capital și realizează diverse investiții în companii, acțiuni 

sau fonduri de investiții cu scopul obținerii profitului. 

Investitorul caută oportunități de a-și înmulți capitalul fără ca el să muncească preferând ca 

investițiile să îi aducă profit.  

Investitorii au apărut datorită lipsei de capital al antreprenorilor.  

Tot mai des auzim că o companie primește investiție pentru a se putea dezvolta. Contribuția acestor 

persoane este vitală în societatea modernă de astăzi, însă investitorul, teoretic poate fi oricine, 

practic foarte puțini reușesc să ajungă la statutul de investitor.       

Start-up-urile sunt despre inovație, intuiție, despre echipă, leadership, management, parteneriate, 

networking și o permanentă învățare. 

Una din lecțiile pe care trebuie să le învețe antreprenorii care au experiența lucrului în corporație, 

este că managementul antreprenorial este diferit de managementul practicat într-o companie cu 

sute de angajați. Diferențele se văd pe mai multe paliere: strategie, angajamentul fața de resursa 

umană, controlul resurselor. 

 

 Indicatori de rezultat (4S115, 4S116, 4S117); 

În cadrul acestei întâlniri au fost identificate probleme reale ale studenților privind implementarea 

unui Start-up, cât și probleme legate de eșecul în antreprenoriat. 

Împreună cu invitații din această întâlnire, comunitatea noastră de specialiști a găsit soluții privind 

problemele cu care se confruntă studenții, acestea urmând a fi implementate. 

Echipa de implementare a proiectului INSPIRE, va organiza cu aceeași frecvență evenimentele de 

Think-tank și va aduce speakeri de succes din toate domeniile de interes pentru studenți. 

În cadrul acestei dezbateri a fost realizat un transfer de know-how de la investitori, cât și 

antreprenori, către studenții care vor să lanseze un Start-up. Au fost oferite sfaturi și informații 

legate de antreprenoriat și de investiții, informații la care studenții nu au avut acces până acum.  
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În urma feedback-ului primit de la studenți, vom îndeplini cât mai mult dorințele acestora, la 

evenimentele următoare și le vom oferi sprijin pe toată perioada de implementare a proiectului 

INSPIRE. 

 

7. GRUP ȚINTĂ              
 

Grupul țintă potențial al proiectului „INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative 

pentru Revitalizare Economică” vizează 325 de studenți (ISCED 6 – programe de licență și ISCED 7 

– programe de masterat) proveniți din regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Centru, Nord-

Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest.  

Partenerul P2 - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu va furniza preponderent grupul țintă din 

cadrul  proiectului, însă procesul de selecție va fi deschis și altor studenți care îndeplinesc criteriile 

de eligibilitate solicitate prin Ghidul Condiții Specifice - Stagii de practică pentru studenți în 

vederea respectării principiilor de egalitate de șanse și nediscriminare.  

În cadrul Evenimentul Start-up: ”Care este profilul unui antreprenor de succes ?” au participat în 

timp real de aproximativ 90 de persoane (studenți, membrii echipei de proiect, reprezentanți ai 

instituțiilor de învățământ, parteneri de practică, angajatori și alți stakeholderi. 

 

8. CONCLUZII                 
 

Evenimentul Start-up: ”Care este profilul unui antreprenor de succes ?” din cadrul proiectului 

„INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică” s-a 

derulat cu succes în format online, în vederea participării în cadrul conferinței s-au înscris 108 

persoane, dintre care au participat aproximativ 90 persoane prin intermediul platformei Google 

MEET, acestea vizionând  live evenimentul Start-up: ”Care este profilul unui antreprenor de succes 

?” și interacționând cu echipa de management și implementare a proiectului. După finalizarea 

evenimentului, participanții au primit un email de follow-up cu link-uri către înregistrarea video și 

link către website-ul și paginile de social media ale proiectului. 

Conceptul evenimentului Start-up: ”Care este profilul unui antreprenor de succes ?”  al proiectului 

INSPIRE a fost de a sprijinii studenții în vederea unei extinderi a orizontului de cunoștințe practice, 

în domeniul antreprenoriatului și în vederea explorării alternativei de lansare a unui start-up. 

În cadrul evenimentului au fost identificate problemele cu care se confruntă studenții în lansarea 

unui start-up, cu ajutorul invitaților, dar mai ales datorită intervențiilor studenților în cadrul 

dezbaterii.  
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În urma identificării problemelor, specialiștii proiectului, au oferit sprijin studenților și, totodată 

soluții la problemele evidențiate. 
 

 

 

Întocmit, 

Responsabil facilitare cooperare și dialog stakeholderi 2 

Ivașcu Andrei 

 

 

 

 

9. ANEXE              
 

Anexele evenimentului sunt prezentate individual în Rapoartele de activitate și livrabilele: 

 Responsabilul facilitare cooperare și dialog stakeholderi 1 (P0) 

 Responsabilul facilitare cooperare și dialog stakeholderi 2 (P1) 

 Responsabilul facilitare cooperare și dialog stakeholderi 3 (P2) 

 Responsabilul facilitare cooperare și dialog stakeholderi 4 (P2) 

 


