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COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 

Bucureşti, 15 iulie 2019  
 

Lansarea proiectului:  

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR ANTREPRENORIALE PENTRU DOCTORANZI ȘI 

POSTDOCTORANZI ÎN DOMENIUL ȘTIINŢELOR ECONOMICE (InovAnt), 

POCU/380/6/13/125015 

 

Academia de Studii Economice din Bucureşti anunţă lansarea proiectului „DEZVOLTAREA 

ABILITĂŢILOR ANTREPRENORIALE PENTRU DOCTORANZI ȘI POSTDOCTORANZI ÎN 

DOMENIUL ȘTIINŢELOR ECONOMICE (InovAnt)”, cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.  
 

Proiectul coordonat de către Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE), este realizat în 

parteneriat cu Universitatea de Vest Timișoara (UVT), Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 

(UAIC), respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi are ca scop îmbunătăţirea formării 

antreprenoriale a studenţilor doctoranzi și a cercetătorilor postdoctorat în vederea facilitării tranziţiei de 

la educaţie la muncă în sectoarele economice cu potenţial competitiv și domeniile cu specializare 

inteligentă. 
 

Proiectul se încadrează în axa prioritara 6 „Educație şi competențe”, O.S.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 SNC și domeniile de specializare 

inteligentă conform SNCDI”, iar perioada de implementare a acestuia este de la 24.07.2019 până la 

23.11.2020. 

 

În cadrul proiectului sunt scoase la concurs un număr de 67 burse doctorale, respectiv de 30 burse 

postdoctorale repartizate astfel:  

 37 burse doctorale, respectiv de 15 burse postdoctorale la Academia de Studii Economice din 

București;  

 10 burse doctorale, respectiv de 5 burse postdoctorale la Universitatea de Vest din Timişoara; 

 20 burse doctorale, respectiv de 10 burse postdoctorale la Universitatea Alexandru Ioan Cuza 

Iaşi. 



 

 

 

Pot face parte din grupul țintă al proiectului persoanele care au domiciliul sau resedința în toate 

Regiunile de Dezvoltare ale României, cu excepția Regiunii București – Ilfov. 

  
Beneficiile grupului țintă au în vedere cel puțin următoarele: 

 Acordarea de sprijin financiar sub forma burselor "doctorand antreprenor" și "cercetător 

postdoctorat antreprenor", pentru o perioadă de 12 luni, în cuantum de:  

- 400 Euro / lună pentru doctoranzi; 

- 600 Euro/lună pentru cercetătorii postdoctorat. 

 Acordarea de sprijin financiar pentru mobilități naționale și transnaționale;  

 Acordarea de sprijin financiar în vederea publicării de articole sau în vederea participării la 

conferințe internaționale organizate în state membre ale UE (altele decât România); 

 Acordarea de sprijin prin facilitarea accesului la baze de date internaționale Bloomberg și 

Reuters. 

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 6,874,227.91 lei, din care asistenţă financiară 

nerambursabilă în cuantum de 6,736,743.34 lei. 

 

Proiectul oferă membrilor grupului ţintă acces la programe complementare studiilor 

doctorale/postdoctorale desfășurate, precum: 

 module de formare antreprenorială personalizate în funcţie de domeniul de studii 

doctorale/postdoctorale; 

 module de dezvoltare a competenţelor transversale; 

 servicii specializate de consiliere și orientare în carieră; 

 încheierea de parteneriate cu mediul de afaceri, respectiv stagii de practică la partenerul din 

mediul privat (ASF), dar și la alte companii orientate către consultanţă, cercetare și inovare. 

 

Conferința de lansare a proiectului va avea loc luni, 22 iulie 2019, orele 12:00, în sala Virgil 

Madgearu a Academiei de Studii Economice din București, Piaţa Romană nr. 6.  

 

Detalii pe site-ul proiectului www.antreprenoriatinovativ.ase.ro.    

 

La eveniment sunt invitați atât reprezentanți ai mass-media, cât și reprezentanți ai părților interesate în 

derularea proiectului.  

 

Vă rugăm să confirmați participarea dvs. la eveniment folosind adresa de e-mail: 

antreprenoriatinovativ@ase.ro în care să menționați numele dumneavoastră și organismul de 

presă/organizația pe care o reprezentați.  

 

Vă așteptăm la eveniment! 

 

 

Manager proiect, 

Prof. univ.dr. Dorel Mihai PARASCHIV, Prorector Academia de Studii Economice din Bucureşti 

http://www.antreprenoriatinovativ.ase.ro/
mailto:antreprenoriatinovativ@ase.ro

