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Comunicat de presă 

Lansarea proiectului “VIITOR ANTREPRENOR – Creşterea participării studenţilor din categorii 

vulnerabile la programe de studii de licenţă prin cadre inovative antreprenoriale – POCU/379/6/21/ - 

125160” 

  

Universitatea “Valahia” din Târgovişte (beneficiarul finanţării), în parteneriat cu Universitatea 

din  Bucureşti (partener 1) şi Universitatea din Oradea (partener 2), lansează un nou proiect destinat 

studenţilor  “VIITOR ANTREPRENOR – Creşterea participării studenţilor din categorii vulnerabile la 

programe de studii de licenţă prin cadre inovative antreprenoriale – POCU/379/6/21/ - 125160, 

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

Beneficiarii proiectului sunt studenţi din anii terminali ai ciclului de licenţă din învăţământul 

terţiar,  ce  provin  din categorii vulnerabile care participă la programe de studii de licenţă prin cadre 

inovative antreprenoriale, 80 din aceştia vor primi sprijin financiar, dar şi premii pentru studenţii ce 

finalizează cursurile.  

Grupul ţintă al proiectului este format dintr-un număr de 76 de cadre didactice de la 

Universitatea “Valahia” din Târgovişte şi de la Universitatea din Oradea, care vor participa la 

programe postuniversitare de creştere a competenţelor didactice, dar şi 450 de studenţi  din anii 

terminali ai ciclului de licenţă, provenind  din categorii vulnerabile: 190 de studenţi de la 

Universitatea “Valahia” din Târgovişte, 130 de studenţi de la Universitatea din  Bucureşti, 130 de 

studenţi de la Universitatea din Oradea, studenţi care vor participa la cursuri complementare şi la 

ateliere de lucru antreprenoriale cu agenţi economici. 

Obiectivul general al proiectului vizează,  în corelaţie cu nevoile pieţei muncii din sectoarele 

economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI, creşterea accesului şi echităţii în învăţământul 

terţiar universitar, precum şi a atractivităţii, diversificării şi inovării ofertelor educaţionale în ceea ce 

priveşte iniţierea şi finalizarea de demersuri academice şi antreprenoriale suplimentare adresate 

unui număr de 450 studenţi din anii terminali ai ciclului de licenţă din învăţământul terţiar 

universitar, în strânsă legătură cu îmbunătăţirea competenţelor transversale ale personalului didactic 

(76) în relaţie cu proiectarea modulară de cursuri antreprenoriale, organizarea şi furnizarea în medii 

online a cursurilor / aplicaţiilor şi promovarea de medii noi de învăţare.   

              



    

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul are o durată totală de 24 de luni, ( 19 aprilie 2019 – 18 aprilie 2021),  valoarea 

totală eligibilă a proiectului este de 7.329.870.11 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul 

Social European este de 6.230.389,63 lei.  

Codul MySMIS al proiectului: 125160.                                                                                                                  

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman   

 2014 –2020. 

 

DATE DE CONTACT: 

          Universitatea “Valahia” din Târgovişte   
          Str. Aleea Sinaia, nr. 13, 130004 

          Târgoviște, Dâmbovița 

           Tel: +40/245/206101; Fax: +40/245/217692 

          Email: rectorat@valahia.ro 
          Persoana de contact : prof.univ.dr.ing. Gabriela Teodorescu  
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