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Antreprenor pentru viitor 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 

 

    
IIIInvitaţie nvitaţie nvitaţie nvitaţie     

la întâlnirea cu grupul ţintă potenţial la întâlnirea cu grupul ţintă potenţial la întâlnirea cu grupul ţintă potenţial la întâlnirea cu grupul ţintă potenţial     

––––    CADRE DIDACTICE CADRE DIDACTICE CADRE DIDACTICE CADRE DIDACTICE     

în în în în cadrul cadrul cadrul cadrul proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului 

    „ANTREPRENOR PENTRU VIITOR"„ANTREPRENOR PENTRU VIITOR"„ANTREPRENOR PENTRU VIITOR"„ANTREPRENOR PENTRU VIITOR"    
Cod proiect: 124167Cod proiect: 124167Cod proiect: 124167Cod proiect: 124167    

    
    

În data de    23 octombrie 2019, ora 17.00, 23 octombrie 2019, ora 17.00, 23 octombrie 2019, ora 17.00, 23 octombrie 2019, ora 17.00, la Biblioteca Universităţii din OradeaBiblioteca Universităţii din OradeaBiblioteca Universităţii din OradeaBiblioteca Universităţii din Oradea, va avea loc    
întâlnirea cu cadrele didactice ale Universităţii din Oradea, care doresc să se înscrie în ca-
drul Grupului ţintă III – cadre didactice în cadrul proiectului „Antreprenor pentru viitor”. 
    

Scopul Scopul Scopul Scopul acestei întâlniri este de a informa GRUPUL GRUPUL GRUPUL GRUPUL ȚINTĂ POTENȚIAL ȚINTĂ POTENȚIAL ȚINTĂ POTENȚIAL ȚINTĂ POTENȚIAL ––––    CADRE DIDACTICE CADRE DIDACTICE CADRE DIDACTICE CADRE DIDACTICE 
cu privire la activităţile și rezultatele planificate ale proiectului, beneficiile pentru grupul 
țintă, precum și despre criteriile de selecţie, componenţa dosarului de selecţie şi procesul 
de selecție a grupului țintă. 
 
GRUPUL ŢINTĂGRUPUL ŢINTĂGRUPUL ŢINTĂGRUPUL ŢINTĂ III III III III ---- CADRE DIDACTICE CADRE DIDACTICE CADRE DIDACTICE CADRE DIDACTICE al proiectului cuprinde    84 angajaţi ai Universităţii din 
Oradea, personal didactic. 
    

GRUPUL ŢINTĂGRUPUL ŢINTĂGRUPUL ŢINTĂGRUPUL ŢINTĂ III III III III ---- CADRE DIDACTICE CADRE DIDACTICE CADRE DIDACTICE CADRE DIDACTICE va beneficia gratuit în cadrul proiectului de un pachet pachet pachet pachet 
de servicii de sprijin pentru îmbunătăţirea nivelului de competenţe didacticede servicii de sprijin pentru îmbunătăţirea nivelului de competenţe didacticede servicii de sprijin pentru îmbunătăţirea nivelului de competenţe didacticede servicii de sprijin pentru îmbunătăţirea nivelului de competenţe didactice ale 
personalului didactic al Universităţii din Oradea cuprinzând:  

- 1 program postuniversitar de dezvoltare de competenţe didactice intitulat 1 program postuniversitar de dezvoltare de competenţe didactice intitulat 1 program postuniversitar de dezvoltare de competenţe didactice intitulat 1 program postuniversitar de dezvoltare de competenţe didactice intitulat 
Designer instrucDesigner instrucDesigner instrucDesigner instrucționalționalționalțional;;;;     

- FFFFormarea ormarea ormarea ormarea și certificarea ca și certificarea ca și certificarea ca și certificarea ca Formatori profesioniFormatori profesioniFormatori profesioniFormatori profesioniștiștiștiști;     
- WorkshopWorkshopWorkshopWorkshop----uri uri uri uri și consiliere pentru dezvoltarea a 3 oferte educaţionale noi și consiliere pentru dezvoltarea a 3 oferte educaţionale noi și consiliere pentru dezvoltarea a 3 oferte educaţionale noi și consiliere pentru dezvoltarea a 3 oferte educaţionale noi 

particularizate pe domenii departicularizate pe domenii departicularizate pe domenii departicularizate pe domenii de    studiustudiustudiustudiu: 1 curs de AntreprenoriatAntreprenoriatAntreprenoriatAntreprenoriat; 1 curs de 
Coaching pentru carieră, Coaching pentru carieră, Coaching pentru carieră, Coaching pentru carieră, 1 curs de Abilităţi de viaţăAbilităţi de viaţăAbilităţi de viaţăAbilităţi de viaţă....    
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Antreprenor pentru viitor 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 

Această activitate se desfăşoară în cadrul Activităţii 3 Activităţii 3 Activităţii 3 Activităţii 3 ----    Selecţie şi monitorizare grup ţintă Selecţie şi monitorizare grup ţintă Selecţie şi monitorizare grup ţintă Selecţie şi monitorizare grup ţintă a 
proiectului Antreprenor pentru viitor (AntreV),Antreprenor pentru viitor (AntreV),Antreprenor pentru viitor (AntreV),Antreprenor pentru viitor (AntreV),  pe baza Metodologiei de selecție a grupului 

țintă.  

 

Metodologia de selecMetodologia de selecMetodologia de selecMetodologia de selecție a grupului țintăție a grupului țintăție a grupului țintăție a grupului țintă a fost publicată pe site-ul de prezentare a proiec-
tului https://antrev.uoradea.ro/ro/, secţiunea Grup ţintă al proiectului: https://an-
trev.uoradea.ro/ro/grup-tinta-al-proiectului. 
    

    
Proiect: Antreprenor pentru viitorAntreprenor pentru viitorAntreprenor pentru viitorAntreprenor pentru viitor 

Beneficiar: Universitatea din Oradea 
Partener: Corporactive Consulting SRL 
Valoare totală eligibilăValoare totală eligibilăValoare totală eligibilăValoare totală eligibilă: 7.282.442,22 lei7.282.442,22 lei7.282.442,22 lei7.282.442,22 lei, din care: 
- FinanFinanFinanFinanțare nerambursabilă: 7.114.153,50 lei (97,69% din valoarea totală eligibilă), țare nerambursabilă: 7.114.153,50 lei (97,69% din valoarea totală eligibilă), țare nerambursabilă: 7.114.153,50 lei (97,69% din valoarea totală eligibilă), țare nerambursabilă: 7.114.153,50 lei (97,69% din valoarea totală eligibilă), 

din care: Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT: 6.158.002,73 lei; 
Valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul național: 956.150,77 lei 

- Cofinanțare beneficiar: 168.288,72 lei 
Durata de derulare a proiectului: 2 ani2 ani2 ani2 ani  
Perioada de implementare: 24.05.2019 24.05.2019 24.05.2019 24.05.2019 ----    23.05.202123.05.202123.05.202123.05.2021    
Cod proiect MySMISCod proiect MySMISCod proiect MySMISCod proiect MySMIS: 124167124167124167124167 
Cod apel: POCU/379/6/21/Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10 
Componenta 1: 379 Bursa Student Antreprenor -  Măsură activă pentru creşterea paricipă-
rii studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă - Regiuni mai putin 
dezvoltate; Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe 
    
Proiect cofinanProiect cofinanProiect cofinanProiect cofinanțatțatțatțat    din Fondul Social European prin Programul Operadin Fondul Social European prin Programul Operadin Fondul Social European prin Programul Operadin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman țional Capital Uman țional Capital Uman țional Capital Uman 
2014201420142014----2020.2020.2020.2020.    

 

Contact: Manager de proiect  Contact: Manager de proiect  Contact: Manager de proiect  Contact: Manager de proiect  ----    Conf.univ.dr. CĂUConf.univ.dr. CĂUConf.univ.dr. CĂUConf.univ.dr. CĂUȘ Vasile Aurel,                                                                   Ș Vasile Aurel,                                                                   Ș Vasile Aurel,                                                                   Ș Vasile Aurel,                                                                   
Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nUniversitatea din Oradea, Str. Universităţii nUniversitatea din Oradea, Str. Universităţii nUniversitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, tel. Secretarr. 1, tel. Secretarr. 1, tel. Secretarr. 1, tel. Secretar    proiectproiectproiectproiect    0259.408.288, 0259.408.288, 0259.408.288, 0259.408.288, 
https://antrev.uoradea.rohttps://antrev.uoradea.rohttps://antrev.uoradea.rohttps://antrev.uoradea.ro 
    
    
    
    
    
    


