
 

 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

 

 
 

 Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020  

Obiectiv Tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 

Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe 

Prioritatea de investiții: 10.ii. ”Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii 

participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate” 

Obiective specifice: (O.S.) 6.7, 6.9, 6.10. 

Numărul de identificare al Contractului: POCU/379/6/21/124388 

Titlul proiectului: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR 

ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S” 

Beneficiar: Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași 

Parteneri: P1 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara; 

P2 – Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 

 

ANUNȚ 

 

 Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” Iași, Lider al proiectului 

POCU/379/6/21/124388 “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII 

DEFAVORIZATE Antre_S”, inițiază CURSURI DE EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ în 

cadrul SA.2.6 - Dezvoltarea a 3 acțiuni pentru inovarea socială prin cursuri atractive de 

formare/dezvoltare a competenţelor digitale în vederea creșterii antreprenoriatului şi angajabilității la 

450 de studenți în domenii antreprenoriale identificate prin SNC şi SNCDI, organizarea a 3 concursuri 

privind antreprenoriat-inovarea socială, TIC, competenţe digitale avansate.  

  Cursurile se adresează studenților din grupul țintă al proiectului și vor facilita obținerea 

competențelor antreprenoriale necesare unei inserții mai bune pe piața muncii din domeniul 

agroalimentar. 

 Pentru stimularea inițiativei antreprenoriale se va organiza și un concurs cu premii  pentru 

studenții din grupul țintă, studenți  ai Facultății de Agricultură și ai Facultății de Ingineria Resurselor 

Animale și Alimentare, care va consta în elaborarea de Planuri de afaceri inovative din domeniul 

agroalimentar și care vor fi evaluate și selectate  de către o echipă de experți în antreprenoriatul 

agroalimentar. Cele mai valoroase dintre acestea vor fi premiate cu 100 de premii în valoare de 1400 lei 

fiecare. 

 Înscrierea la concurs se face prin completarea unui dosar care va conține documente 

referitoare la datele de identificare ale studentului și Fișa de înscriere, conform metodologiei 

specifice GT în proiectele POCU 

 

Octombrie 2021    Manager de proiect,  

   Conf. dr. Carmen Olguța Brezuleanu 

 

 


