
În cadrul Centrelor VIITOR ANTREPRENOR vor avea  
loc 15 de schimburi de experiență între cadrele 

didactice /studenți si agenți economici / antreprenori 
tineri pentru a se prezenta atât inițiativele de succes, 
dar si dificultățile /obstacolele întâmpinate in activitățile 
antreprenoriale. 

 
Schimburile de experiență reprezintă o colaborare eficace  
cu beneficii reciproce întrucât ambele părți (cadrele 

didactice/studenți si agenți economici/antreprenori tineri) 
pot descoperi noi piețe locale/regionale/naționale/europene 

sau noi parteneri de afaceri si diferite moduri de activitate 
antreprenorială. 

 
 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ  
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020  

 

Studenții vor beneficia de oportunitatea de a forma o rețea  
și vor putea decide continuarea colaborării pe termen lung 

(parteneriate, subcontractări, relații contractant- furnizor ) 
 

Caravane Antreprenoriale ale centrelelor 

VIITOR ANTREPRENOR, la nivelul celor 7 

regiuni de dezvoltare din proiect. 
 

 

Cu sprijinul agentilor economici, studentii vor 

realiza deplasari in minim 15 de localitati 

(selectate in functie de provenienta studentilor) 

pentru a se prezenta modelul centrelor VIITOR 

Antreprenor si a se informa elevii cu privire la 

ofertele educationale specifice din universitate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoarea totala eligibila a proiectului este 

de 7.329.870,11 lei  
 
Valoarea eligibila nerambursabila din  
Fondul Social European este de 6.230.389,63 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Creşterea participării studenţilor din categorii vulnerabile 

la programe de studii de licenţă prin cadre inovative 

antreprenoriale” POCU/379/6/21/ - 125160  
 

 
 
 
Citește mai mult pe:  

http://va.valahia.ro 

http://steconomiceuoradea.ro/wp/ 

 
Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul 

national este de 952.882,21 lei 
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VIITOR ANTREPRENOR 
 
Creșterea participării studenților din categorii 
vulnerabile la programe de studii de licență 
prin cadre inovative antreprenoriale. 
 
 
 

 

Beneficiarul finanțării 
 
Universitatea “Valahia” din Târgoviște 
 

Partener 1 
 
Universitatea din București 
 

Partener 2 
 
Universitatea din Oradea  

 
Interesul studenților in a participa la demersuri antreprenoriale vizate sunt: 
 
identificarea nevoilor de dezvoltare a competentelor antreprenoriale ale studentilor din 
anii terminali ai programelor de licenta; 

potentialului antreprenorial si stadiului angajabilitații studentilor de la programele de licenta; 
in baza optiunii individuale a fiecarui student, sunteți invitați să vă inscrieți la cel putin un curs 
complementar antreprenorial online, prin stabilirea unor protocoale de utilizare personalizata 
pentru fiecare student, (cu respectarea normelor GDPR), precum si prin aplicarea unui cod de 
etica cu privire la responsabilitatea frecventarii si utilizarii cursurilor online, prin care veți 
beneficia de o parcurgere progresiva a continutului curricular aprobat. 
 

- Astfel, in baza unui set de indicatori minimali de perfomanta se vor acorda 30 de burse lunare 

(300 Ron/luna) pentru studentii defavorizati și 120 premii (200 Ron/premiu) acordate studentilor 

la finalizarea absolvirii cursurilor complementare. 
 
- De asemenea se va planifica organizarea si derularea unui concurs de planuri de afaceri / 

sustenabilitate poststudii in domeniul studiilor de licenta realizate in baza unei metodologii de 

evaluare calitativa.  
Premiile acordate se refera la participarea la stagii de pregatire inovative 
specifice antreprenoriatului in strainatate.  
 

- Se va oferi sprijin si asistenta de catre universitate in planificarea 

si organizarea unor stagii de pregatire inovative specifice 

antreprenoriatului in strainatate (Grecia) pentru studentii castigatori 

ai concursului de planuri de afaceri/sustenabilitate poststudii. 
 

- Astfel, in baza relatiilor stabilite in cadrul Programului Erasmus+ 

de catre universitate se vor valorifica rezultatele inregistrate 

anterior cu universitati din Grecia, precum si avand in vedere 

perspectiva antreprenoriala, universitara si culturala apropiata 

pietei muncii din tara noastra. Universitatea va contacta cel putin 

trei universitati din Grecia cu programe antreprenoriale corelate 

domeniilor de licenta vizate de proiect. 
 

 

- Universitatile vor facilita si oferi asistenta pentru cei 10 studenti 
participanti la mobilitate in derularea stagiilor de pregatire inovative 
specifice antreprenoriatului prin stabilirea si agrearea programului  de pregatire, 

prin informarea studentilor castigatori (10 fise de  asistenta si sprijin 

individualizate pentru studentii castigatori) si  derularii acestora stagii de 

pregatire in domeniul antreprenoriatului studentesc (10 fise de evaluare a 

stagiilor de pregatire in universitatile din Grecia)   

 
 

- Se vor oferi servicii specifice de informare si consiliere profesionala 
a studentilor din anii terminali ai ciclului de licenta din invatamantul 
tertiar universitar. In acest sens, se va stabili si actualiza permanent 
baza de date cu agentii economici si vor prezenta ofertele de 
angajare disponibile. Inscrierea studentilor din grupul tinta la serviciile 
acestei platforme permite evidentierea dinamicii antreprenoriale, 
oferirea de consiliere profesionala cu privire la dinamica pietei muncii 
si identificarea oportunitatilor de lansare a unor initiative 
antreprenoriale 


