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e-Antreprenor 
 

Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași în parteneriat cu Fundația Corona 
a început activitățile proiectului „e-Antreprenor”.  
Obiectivul este susținerea antreprenorialului și consolidarea gradului de ocupare al absolvenților 
din învățământul superior din Regiunile Nord Est și Sud Est. Prin proiect se dorește reducerea 
fenomenului și impactului socio-economic al emigrării tinerilor calificați, specialiști în diverse domenii 
de activitate, și susținerea activă a potențialului antreprenorial al acestora.  
 
Proiectul se adresează studenților (minim anul II de studii), masteranzilor, doctoranzilor și cursanților 
din universitățile acreditate publice și private din Regiunile Nord Est și Sud Est. Acesta este structurat 
pe două dimensiuni: 

- dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 350 studenți (minim anul II de studii), 
masteranzi, doctoranzi sau cursanți prin furnizarea de cursuri de formare profesională; 

- susținere financiară prin alocare de granturi în valoare de maxim 40.000 euro/ afacere 
pentru minim 33 de planuri de afacere selectate în cadrul unei competiții, business-uri care 
activează în domenii economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și 
domenii de specializare inteligentă conform SNCDI.  

 
„e-Antreprenor” propune un model inovativ de abordare și soluționare a provocărilor sociale 
reprezentate de emigrarea tinerilor ca forță de muncă înalt calificată în lipsa unor perspective realiste 
și ofertante privind dezvoltarea profesională și integrarea cu succes pe piața forței de muncă.  
Se urmărește conștientizarea și promovarea atitudinii pozitive față de cultura antreprenorială, 
informarea corectă și în timp real cu privire la oportunitățile oferite de proiect și modalitățile de 
accesare (proceduri, metodologii, instrumente de lucru, documente necesare etc) în scopul atragerii 
grupului țintă. 
 
„e-Antreprenor” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea 
relevanței pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la 
educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, 
precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea 
programelor de învățământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, 
inclusiv a unor sisteme de învățare duală şi programe de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Creșterea 
numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de 
muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, 
cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC1 și domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI2. Contract de finanțare POCU/829/6/13/140239. 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv 23/12/2021-22/12/2023. Bugetul 
total eligibil al proiectului este de 9.683.529,74 lei, din care: valoare eligibilă nerambursabilă din FSE – 
8.231.000,29 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 1.415.989,00 lei și valoare 
cofinanțare a partenerilor publici – 36.540,45 lei. Valoarea ajutorului de stat din buget este de: 
6.393.420,00 lei. 
 
Informații suplimentare: Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași, tel. 
0232.407407, e-mail: proiectemajore@uaiasi.ro, www.uaiasi.ro 

http://proiectemajore@uaiasi

