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Titlu proiect ”VIITOR-ANTREPRENOR - creșterea participării studenţilor din categorii vulnerabile la 

programe de studii de licenţă prin  cadre inovative antreprenoriale” 
 

 

Nr. contract finanțare POCU/379/6/21/ - 125160  
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I. Parteneriatul pentru implementarea prezentului proiect este format din: 

Lider - UNIVERSITATEA " VALAHIA " DIN TÂRGOVIŞTE 

Membru  1 - UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI 

Membru  2 - UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

II. Obiectivul general.  

Vizează, în corelatie cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC 

și SNCDI. creșterea accesului şi echităţii în invatamantul tertiar universitar, precum si a atractivitatii, 

diversificarii si inovarii ofertelor educationale în ceea ce priveşte initierea si finalizarea de demersuri 

academic si antreprenoriale suplimentare adresate unui număr de 450 studenti din anii terminali ai ciclului 

de licenta din invatamantul tertiar universitar, in stransa legatura cu imbunatatirea competentelor 

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. 
 

III. Obiectivele specifice sunt:   

1. OS1 Perfectionarea profesionala a personalului didactic din invatamantul tertiar universitar prin 

participarea la programe postuniversitare de dezvoltare a competentelor didactice centrate pe demersuri 

academic si antreprenoriale suplimentare cu un continut educational inovator si resurse de invatare 

moderne si flexibile.  

2. OS2 Dezvoltarea si pilotarea furnizarii de cursuri complementare inovative antreprenoriale cu o 

componenta aplicativa adresate studentilor din anii terminali ai programelor de licenta, cu scopul 

diminuarii ratei de abandon universitar si cresterii angajabilitatii absolventilor.  

3. OS3. Elaborarea, diversificarea si operationalizarea unor oferte educationale de inovare sociala in 

invatamantul tertiar universitar organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate prin 

dezvoltarea de parteneriate corelate cu nevoile pietei muncii din sectoarele economice/ domeniile 

identificate prin SNC si SNCDI in vederea cresterii angajabilitatii absolventilor si adaptabilitatii la 

cerintele pietei fortei de munca. 
 

IV. Activitățile proiectului. 

A1 – Managementul proiectului;  
A2 - Perfecționarea profesională specializată prin derularea a doua programe de dezvoltare de competențe 

didactice în domeniul antreprenoriatului pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar; 
A3 – Dezvoltarea si pilotarea furnizării de cursuri antreprenoriale inovative cu o componentă aplicativă, 

adresate studenților din anii terminali ai ciclului de licență din învățământul terțiar universitar;  
A4 – Inovare socială prin dezvoltarea de parteneriate în vederea susținerii inițiativelor antreprenoriale ale 

studenților din anii terminali ai ciclului de licență din învățământul terțiar universitar;  
 

V. Grupul țintă 

A1. Identificarea GT. Grupul tinta este identificat la nivelul personalului didactic din invatamantul tertiar 

universitar– 76 se refera la perfectionarea profesionala specializata prin participarea unui numar de 76 de cadre 

didactice de la universitatea solicitata si universitatea partenera P2 la cel putin un program postuniversitar de 

crestere a competentelor didactice ce include aplicatii practice (schimburi de experienta, schimburi bune 

practice planificate si derulate la universitatea partenera).  
Urmare a absolvirii programului postuniversitar, personalul didactic va utiliza competentele imbunatatite in 

procesul de proiectare si de predare a unor cursuri complementare pilotate in cadrul a 3 cursuri online la nivelul 

celor 3 universitati (universitatea solicitanta, universitatea partenera P1 si universitatea partenera P2.  
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Grupul tinta din aceasta categorie va fi informat prioritar prin metodologia specifica interna de la nivelul 

Universitatii solicitante si Universitatii partenere P2, cu accent pe personalul didactic din cadrul programelor 

de studii în domenii de licența specifice, dupa cum urmeaza: 

Universitatea Solicitanta – UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE 

- Facultatea de Stiințe Economice, respectiv Contabilitate si Informatica de Gestiune, Management, Marketing, 

Finante si banci, Economia comertului, turismului si serviciilor, Administrarea afacerilor;  

Universitatea partenera P2 – UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
- Facultatea de Stiinte Economice, respective Afaceri internaționale, Administrarea afacerilor, Contabilitate si 

informatica in gestiune, Economia comertului, turismului si serviciilor, Finante si banci, Management si 

Marketing. Recrutarea si mentinerea grupului tinta este proiectata prin asigurarea unei abordari progresive de 

achizitionare de competente transversale prin participarea la cel putin un program postuniversitar de 

perfectionare profesionala ce implica partea teoretica, dar si participarea la aspectele practice desfasurate prin 

schimb de experienta si bune practici la nivelul universitatii partenere P1.  

Relatia de achiziționare a competentelor transversale este integrata prin elaborarea celor 3 cursuri 

complementare ce se adreseaza celor 450 de studenti de la nivelul celor trei universitati (190 universitatea 

solicitanta, 130 universitatea partenera P1 si 130 universitatea partenera P2). De asemenea, dimensiunea de 

inovare sociala prevede participarea personalului didactic la supervizarea schimburilor de experienta si 

atelierelor de lucru antreprenoriale planificate si organizate la nivelul Centrelor Centrelor Universitare de 

Inovare Sociala si Antreprenoriat Studentesc VIITOR-ANTREPRENOR intre personalul didactic/studenti si 

agenti economici in vederea identificarii solutiilor de crestere a angajabilitatii absolventilor prin initiative 

antreprenoriale. Grupul tinta identificat la nivelul a 450 de studenti (190 universitatea solicitanta Universitatea 

solcitanta, 130 de la universitatea partenera P1 si 130 de la universitatea partenera P2; dintre cei 450 care 260 

sunt din mediul rural, 10 persoane de etnie roma, 35 netraditionali; dintre acestia se vizeaza sustinerea cu burse 

a 80 apartinand grupurilor defavorizate); grupul tinta studenti va fi implicat in participarea la cel putin un curs 

dintre cele 3 cursuri complementare elaborate cu sprijinul celor 76 de cadre didactice incluse in programul de 

perfectionare, precum si prin participarea la cel putin doua ateliere de lucru antreprenoriale cu agenti 

economici. Grupul tinta este identificat la nivelul studenților de la nivelul celor trei universitați prin urmărirea 

interesului general referitor la reducerea abandonului scolar, cresterea angajabilitatii absolvenților si 

conectivitatea la inițiativele antreprenoriale. In acest sens, se concentreaza informarea si selectia persoanelor 

care indeplinesc criteriile de eligibilitate la nivelul programelor de licenta in cadrul Facultatii de Stiinte 

Economice – Universitatea Valahia din Târgoviște, in cadrul Facultatii de Stiinte Ecconomice – Universitatea 

din Oradea si in cadrul Facultatii de Istorie - Relații Internaționale si Studii Europene– Universitatea din 

Bucuresti, cu respectarea conditiilor de eligibilitate. Incadrarea si implicarea acestui grup ținta in cadrul 

activitatilor proiectului va urmari patru directii de actiune 

1. Identificarea grupului tinta va presupune identificarea acelor studenți eligibili conform datele înregistrate  

2. Recrutarea beneficiarilor care va presupune doua modalitati :  

2.1 recrutarea directa (realizata de catre membrii echipei).  

2.2 auto-referirea (realizata de catre insisi studentii doritori sa beneficieze de participarea la cursurile 

complementare, ateliere de lucru, actiuni inovative antreprenoriale).  

3. Implicarea membrilor grupului tinta inactivitatile derulate se va realiza pe baza unui plan de actiune care 

urmareste participarea activa a beneficiarilor pe toata durata de implementare a proiectului.  

4. Studentii de la ciclurile de studii de licenta eligibili pentru GT vor fi identificati prin campanii de informare 

si constientizare derulate in cadrul facultatilor (sesiuni live) cat si cu ajutorul mijloacelor de comunicare in 

masa (pagina web a Solicitantului, publicatii studentesti), cu accent pe retele sociale. Studentii vor fi 

determinati sa participe la activitatile proiectului prin expunerea tematicii si programei cursurilor optionale, 

prin prezentarea clara si obiectiva a competentelor pe care urmeaza sa le dobandeasca in raport cu cerintele 

pietei muncii, dar si prin mentionarea masurilor de stimulare a participarii constand in ajutoare financiare 

(pentru grupurile defavorizate), sesiuni de consiliere, programe de mobilitate, intalniri cu angajatori, schimburi 

de experienta, ateliere de lucru, sericii de indrumare si sprijin, coaching. 
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A2. Selecția GT profesori : 26 S, 50 P2 

 

A3. Selecția GT studenți. S – 23; P1 – 20; P2 – 70  

 

VI. Indicatori de rezultat 

A1. Indicatori prestabiliți de rezultat 

Denumire indicator Unitate măsără 
Valoare 

țintă 
Rezultat parțial 

Persoane (elevi/ cursanți, studenți) , din 

care: - Învațământ terțiar universitar, 

din care: - Netradiționali 
Nr. 20.00 În derulare 

Persoane (elevi/ cursanți, studenți) , din 

care: - Învațamânt terțiar universitar, 

din care: - Din zona rurala 
Nr. 170.00 În derulare 

Persoane (elevi/ cursanți, studenți) , din 

care: - Învațamânt terțiar universitar, 

din care: - Roma 
Nr. 7.00 În derulare 

Oferte educaționale validate/ autori-

zate/implementate în cadrul instituțiilor 

de învațamânt superior acreditate, din 

care: - Învațamântul terțiar universitar 

Nr. 3.00 În derulare 

Personal didactic certificat urmare a 

sprijinului primit, din care: - Înva-

țamântul terțiar universitar 
Nr. 69.00 

În derulare 

 

 

 

A2. Indicatori prestabiliti de realizare 

Denumire indicator 
Unitate 

măsără 
Valoare 

țintă 
Rezultat parțial 

Persoane (elevi/ cursanți, studenți) , 

din care: - Învățământ terțiar universi-

tar, din care: - Netradiționali 
Nr. 35.00 În derulare 

Persoane (elevi/ cursanți, studenți) , 

din care: - Învațamânt terțiar universi-

tar, din care: - Din zona rurala 
Nr. 260.00 În derulare 

Persoane (elevi/ cursanți, studenți) , 

din care: - Învațamânt terțiar universi-

tar, din care: - Roma 
Nr. 10.00 În derulare 

Oferte educaționale în cadrul instituții-

lor de învațamânt superior acreditate, 

din care: - Învațamântul terțiar univer-

sitar 

Nr. 3.00 În derulare 

Personal didactic care beneficiaza de 

programe de formare/schimb de bune 

practici etc., organizat în cadrul institu-

țiilor de învațamânt superior acreditate, 

din care: - Învațamântul terțiar univer-

sitar 

Nr. 76.00 
Personal didactic selectat  

26 (S), 50(P2) 
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VII. Progresul proiectului 

1. Aspecte contractuale. Notificări. 

 
Nr. Notificare nr Scop Observații 

1. 

Notificarea nr. 1 înregistrată la 

OIMEN cu nr. 

OI/6561/SSC/15.05.2019 a intrat în 

vigoare prin Nota de acceptare nr. 

39067/28.05.2019  

Modificarea cererii de finanțare prin actualizarea 

informațiilor la secțiunile „Activități previzionate”, 

„Plan de achiziții” și „Graficul de rambursare”, 

avand in vederea data semnarii contractului de 

finantare, respectiv inceperea implementarii 

proiectului 

 

2. 

Notificarea nr. 2 înregistrată la 

OIMEN cu OI/9871/SSC/11.07.2019 

a intrat în vigoare prin Nota de 

acceptare nr.52877/11.07.2019 

1. Modificarea graficului de activități previzionate, 

fără să se depășească perioada de implementare a 

proiectului și fără să existe implicații financiare;  
2. Actualizarea Formularului 1-Tabel centralizator 

al resurselor umane ca urmare a introducerii de 

membri ai echipei de implementare a proiectului 

 

3. 

Notificarea nr. 3 înregistrată la OIMEN 

cu OI/13207/SSC/12.09.2019 a intrat în 

viogoare prin Nota de acceptare 

nr.71724/16.09.2019. 

introducerea de noi membri în echipa de 

implementare a proiectului pentru P1 și P2 

 

4. 

Notificarea nr.4 înregistrată la OIMEN 

cu OI/14107/SSC/27.09.2019 a intrat în 

vigoare prin Nota de acceptare nr. 

79337/10.10.2019  

introducerea de noi membri în echipa de 

implementare a proiectului pentru solicitant și 

modificarea graficului de activități previzionate 

 

5. 

Notificarea nr. 5 înregistrată la OIMEN 

cu OI/15941/SSC/28.10.2019 a intrat în 

vigoare prin Nota de acceptare 

nr.85117/29.10.2019,  

modificând graficul de activități previzionate, fără 

să existe impliocații financiare și fără să depășească 

perioada de implementare 

 

 

2. Activități implementate pe parcursul perioadei de raportare. 

 

A1. Managementul proiectului – a constat in alcatuirea echipei de management si a echipei de implementare. 

In perioada de raportare a fost derulat procesul de organizare si planificare a activitatilor. Pentru aceasta au 

fost derulate ?? intalniri de lucru cu echipa de implementare, corespondenta e-mail si telefonica permanenta. 

Aceasta activitate a fost coordonata de catre managerul de proiect.  
A1.1. Alcatuirea echipei de management si a echipei de implementare. Activitatea a fost coordonata de 

managerul de proiect si a constat in semnarea contractelor de munca, prezentarea si semnarea fiselor de post 

precum si planificarea calendarului de activitati si a sarcinilor si responsabilitatilor fiecarui membru din echipa 

de implementare. Lista experților si responsabilitățile acestora: Anexa 3. Tabel 3.1 (S), 3.2 (P1), 3.3 (P2) 
A1.2. Organizare metodologica - Aceasta activitate este necesara pentru elaborarea procedurilor de lucru 

pentru funcționarea eficienta a proiectului. 
A1.3. Proceduri de Achiziții. 

A1.3.1. Atribuirea contractelor, recepția produselor și a serviciilor achiziționate.  
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Tipul 
achiziției 

Procedura 
aplicată 

Valoarea 
estimată 

CF 

Valoarea 

contractat
ă 

Data publicării in 
SEAP(inclusiv nr. 

SEAP)/ Data 
publicării anunț în 

ziar/ Data transmiterii 
cererii de ofertă 

Data 
estimată 

de 
finalizare 

a 
procedur

ii 

Data 
semnării 

contractului 

(Inclusiv nr. 
SEAP 

atribuire) 

Durată 
contract 

Stadiul aplicării 
procedurii 

 

Achizitie 
produse, 
„Echipament
e IT, Pachete 
software si 
multifunction
ale”, cod 
CPV 
30213100-
6[computere 
portabile], 
48624000-
8[pachete 
software 
pentru 
sisteme de 
operare 
computere 
personale], 
48317000-3 
[pachete 
software 
pentru 
editare de 
text], 
30232110-8 
[imprimante 
laser] 

Achizitie 
directa 

41.650,00 
lei 

41.524,65 
lei 

Anunt participare 
nr.658/31.10.2019 pe 

site-ul Universitatii 
Valahia din 
Targoviste 

[www.valahia.ro] 

DA24323206    
/07.11.2019  

DA24323037 
/07.11.2019 

DA24323003 
/07.11.2019 

DA24323386 
/07.11.2019 

DA24323134 
/07.11.2019 

08.11.20
19 

08.11.2019 Maxim 45 
zile de la 

data 
semnarii ctr. 

Finalizata 

113/08.11.20
19 

Infobit 
Consult SRL 

Achizitie 
servicii – 
„Campanie 
de informare 
Cod CPV 
79341400-0 
[servicii de 
publicitte] 

Achizitie 
directa 

155.000,0
0 lei 

130.000,0
0 lei 

Anunt participare 
nr.762/29.11.2019 pe 

site-ul Universitatii 
Valahia din 
Targoviste 

[www.valahia.ro] 

20.12.20
19 

30.12.2019 06.01.2020
-
31.12.2020 

In grafic 

147/30.12.20
19 

Peldira 
Consult SRL 

Achizitie 
servicii – 
„Servicii 
dezvoltare 
platforma 
cursuri on-
line, cod 
CPV 
72212900-8 
[diverse 

Achizitie 
directa 

128.000,0
1 lei 

126.140,0
0 lei 

Anunt participare 
nr.78/21.02.2020 pe 
site-ul Universitatii 

Valahia din 
Targoviste 

[www.valahia.ro] 

 

28.02.20
20  

28.02.2020 28.02.2020
-
15.03.2020 

 

Finalizata 

 

20/28.02.202
0 

Next 
Generation 
Business 
SRL 
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servicii de 
dezvoltare 
de software 
si sisteme 
informatice] 

 

VIII. Promovarea proiectului 

 

A1. Conferință lansare proiect:  27 iunie 2019. 
A2. Realizare materiale de promovare. In perioada de raportare au fost realizate diverse materiale de 

promovare a programului si al proiectului.  
A fost realizat anuntul privind demararea proiectului.  

A3. Comunicare. Publicare informatii pe site-ul partenerilor si pe site-ul proiectului, privind implementare 

proiectului, achizitii publice si resursele importante pentru beneficiari.  
Anunț selectie publică GT profesori. Anunț selecție publică GT studenți. 

Dezvoltare/Lansare  Site proiect: va.valahia.ro 

A4. Autorizare. Intocmirea documentatiei in vederea autorizarii și autorizarea la nivel institutional a 2 

programe de formare profesionala: Competențe antreprenoriale, Manager Inovare socială. 
 

IX. Rezultatele proiectului 

 

Raport Tehnic Data înregistrare Observații 
Raport tehnic nr. 1 – perioada de rapor-

tare 19.04.2019 - 30.06.2019  

depus de UVT la data 

de 18.07.2019 
 

Raport tehnic nr. 2 – perioada de 

raportare 01.07.2019 - 31.08.2019  
depus de UVT la data 

de 07.11.2019 
 

Raport tehnic nr. 3 – perioada de 

raportare 01.09.2019 - 31.10.2019  
depus de UVT la data 

de 17.02.2020 
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X. Anexe 

 

Anexa 1. Graficul activităților 
 

Anexa 2. Fișa de monitorizare a activitaților  
 

Anexa 3. Echipa de implementare (S) 
 

 


