
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

23.02.2021 

 

Anunț privind demararea proiectului 

„De la Student la Antreprenor” 

POCU/626/6/13/132525 

 

Universitatea din București în parteneriat cu S.C. EURO BEST TEAM S.R.L. anunță 

demararea proiectului: 

 
„De la Student la Antreprenor” - POCU/626/6/13/132525 

 
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv 

specific 6.13, Denumire Apel „Stagii de practică pentru studenți”, Regiuni mai puțin 

dezvoltate, Cod Apel POCU/626/6/13. 

 

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea tranziției de la universitate la 

piata forței de muncă pentru cel puțin 322 de studenți înmatriculați în sistemul de 

învîțîmânt superior, cu domiciliul/rezidența în toate regiunile de dezvoltare ale 

României, mai puțin regiunea București Ilfov, prin derularea de programe de învățare 

la locul de muncă (stagii de practică/internship) realizate cu parteneri de practică 

preponderent din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform 

SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI). 

 

În cadrul proiectului au fost prevăzute măsuri specifice să conducă spre o crestere a 

ratei de ocupare a tinerilor absolvenți de studii universitare și creștere a calității în 

pregătirea practică a studenților pentru ca aceștia să-și poată mențină locul de 

muncă pe timp îndelungat. 



 
 

 

 

 

Principalele rezultate planificate sunt: 

 Organizarea a 9 conferințe de identificare a competențelor; 

 Realizarea unui chestionar (minim 200 de exemplare) pentru identificarea 

nevoilor cu privire la stagiile de pregătire practică, adresat participanților la 

conferințele de identificare a competențelor; 

 Realizarea unei campanii de email marketing pentru informarea angajatorilor 

cu privire la oportunitățile de implicare în proiect; 

 Organizarea unui workshop de schimb de experiență și diseminare de bune 

practici privind stagiile de pregătire practică; 

 Realizarea unei strategii de informare și sensibilizare pentru elaborarea 

parteneriaelor între Universitatea din București și partenerii de practică; 

 Crearea a 9 rețele teritoriale strategice de parteneri care vor fi informați cu 

privire la oportunitățile proiectului, care să aibă în componență minim 150 de 

angajatori informați cu privire la oportunitățile proiectului; 

 Realizarea unei metodologii de realizare a stagiilor de practică și a unei 

metodologii pentru implementarea programelor la locul de muncă; 

 Realizarea unei campanii de informare și conștientizare a 350 de studenți, din 

care vor fi selectați 322 de studenți pentru participare la activitățile 

proiectului; 

 Realizarea unei metodologii de informare și selecție grup țintă; 

 Realizarea unui ghid de furnizare a serviciilor de orientare și consiliere 

profesională (1 Metodologie de utilizat în vederea centrării atenției pe 

student și 1 Manual de bune practici europene în ceea ce privește procesele 

de orientare si consiliere); 

 Realizarea a 322 de planuri individuale de carieră; 

 Organizarea a 22 de workshopuri de dezvoltare personală și de carieră; 

 Participarea a 105 studenți la cursuri de instruire pe teme specifice și 

transversale (de dezvoltare personală): Curs Comunicare și Relații Publice 

acreditat ANC, Curs Leadership, Curs Tehnologia Informației și Comunicației, 

Curs Manager de Proiect acreditat ANC, Curs Branding de Companie, în urma 

cărora se vor elibera 105 Certificate absolvire cursuri (dintre care 60 

acreditate ANC); 

 Dezvoltarea unui model de monitorizare sistemică a ofertelor din piața muncii 

pe unități de competențe și a unei aplicații digitale, ce are ca scop 



 
 

 

 

 

îmbunătățirea accesului studenților Universității din București la piața muncii; 

 Înființarea unui punct de informare pentru stagii de practică; 

 Înființarea și echiparea unui centru pilot – Hub media; 

 Organizarea a 11 workshop-uri de simulare antreprenorială 

 Realizarea a 100 de afișe ce vor fi amplasate la toate locațiile în care se vor 

implementa proiectele. 

 
Proiectul De la Student la Antreprenor - POCU/626/6/13/132525 se derulează pe 
o perioadă de 24 luni, în intervalul 13.01.2021–12.01.2023. Valoarea totală a 
proiectului este de 4.746.695,44 lei, din care 3.913.510,87 lei reprezintă 
cofinanțarea Uniunii Europene, 652.711,70 lei reprezintă cofinanțare națională și 
180.472,87 lei reprezintă cofinanțare proprie a partenerilor. 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 
 
 
Date de Contact: 
Departamentul Proiecte de Dezvoltare 

Telefon: 021 305 46 80 

Email: contact@fse.unibuc.ro 
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