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PARTENERII PROIECTULUI
Liderul de proiect:

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Republica Moldova
(ODIMM)
Parteneri:

Patronatul Județean Întreprinderilor Mici
şi Mijocii Iaşi, România
Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iasi,
România, reprezentată de Facultatea
Design Industrial şi Managementul
Afacerilor.

Universitatea Tehnica a Moldovei, reprezentată de
facultatea Textile şi Poligrafie

Proiectul Educație Antreprenorială Colaborativă (Collaborative Entrepreneurial Education) este finanțat de Uniunea
Europeană, programul CROSS BORDER COOPERATION ROMANIA – REPUBLIC OF MOLDOVA 2014-2020 și are
o perioadă de implementare de 18 luni.
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BENEFICIARII PROIECTULUI
Participanții:
• Studenții Universității Tehnice a Moldovei,
• Studenții Universității Tehnice Gheorghe Asachi Iași, România,
• Asociația Patronală a Industriei Ușoare (APIUS),
• Sectorul privat – întreprinderi de confecții, companiile textile, ateliere,
întreprinderi individuale din Republica Moldova.
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SCOPUL SI OBIECTIVELE PROIECTULUI
• Scopul proiectului:
Consolidarea cooperării transfrontaliere dintre mediul academic și cel antreprenorial pentru creșterea accesului la o educație
calitativă.
• Obiectivele:
1.

Identificarea necesităților studenților în formarea competențelor antreprenoriale;

2.

Dezvoltarea modulelor educaționale privind formarea abilităților antreprenoriale;

3.

Inițierea Programului Start-up generation;

4.

Vizite de studiu la întreprinderile ramurii;

5.

Program de schimb reciproc a studenților – stagiile de mobilitate de scurta durata.

6. Formarea deprinderilor de a elabora Planuri de afaceri, dezvoltarea capacităților de a prezenta, susține și
promova ideile proprii în mediul concurențial.
7.

Familiarizarea cu surse de finanțare pentru proiecte start-up.
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REZULTATE PROIECTULUI VOR FI MATERIALIZATE IN:
1. Dezvoltarea parteneriatului intre mediul academic si sectorul privat pentru asigurarea cerințelor si
acoperirea așteptărilor pieței muncii.
2. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale la studenți in domeniul textile – confecții, sectoare ale
economiei de interes național pentru ambele tari.
3. Perfecționarea curricula academică prin includerea modulelor de educație antreprenorială la
facultățile din ambele universități partenere.
4. Creșterea ratei de angajare in domeniul industriei textilele și de confecții prin pregătirea mai buna
a resurselor umane, antreprenorilor cu potențial pentru crearea noilor locuri de munca.
5. Pregătirea studenților pentru lansarea afacerii proprii.
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ACTUALITATEA PROIECTULUI:
• Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) acoperă 99,5% din număr total de
întreprinderi din țară (Date BN Statistica),
• Aici sunt angajate aproape 70% din populația angajată în câmpul muncii,
• Sectorul Industriei Ușoare include 447 companii (întreprinderi individuale, micro,
mici, medii, mari),
• În sectorul IU sunt angajate peste 30,000 de persoane dintre care 90 % sunt
femei,
• Sectorul IU acoperă 16% din exportul economiei naționale (date pentru anul
2018),
• APIUS include cca 100 local brands, promovează pe piața prin platforma comună
numită “Din Inima” .
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Etapa I
Studiu privind necesitățile studenților in domeniul educației antreprenoriale Chestionarea
studenților

Rezultat:

1. Elaborarea metodologiei de instruire.
2. Elaborarea curricula modulelor de instruire.
3. Elaborarea conținuturilor și a materialelor didactice de instruire.
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Etapa II
• Organizarea modulelor de instruire antreprenorială:

• Training - 2 zile,
• 3 grupe a câte 20 studenți.

•

Total 60 studenți din UTM voi participa la instruire.
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Etapa III - Start-up Generation Program
• Selectarea celor 30 studenți care vor participa la Start-up Generation Program.
• Scopul va fi ghidarea studenților pentru generarea/ dezvoltarea ideilor de afaceri.

Desfășurarea Primului Boot camp la Iași
15 studenți RO +15 studenți MD, 6 zile training intens.
Desfășurarea Al doilea Boot camp la Chișinău

15 studenți RO +15 studenți MD, 6 zile training intens.
Rezultat: 1. Crearea echipelor de studenți. 2. Dezvoltarea planului de afaceri prin simularea
activităților antreprenoriale utilizând soft-ului specializat. 3. Vizite cel puțin la 3 întreprinderi
în cadrul fiecărui boot camp.
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Etapa IV - Program de schimb reciproc a studenților –
stagiile de mobilitate de scurta durata
10 studenți MD vor avea training la Iași cu durata de 2 săptămâni.
10 studenți Ro vor avea training la Chișinău cu durata de 2
săptămâni.

Rezultat:
1. Pregătirea planului de afaceri pentru accesarea la fonduri de
finanțare in R. Moldova și în România.

2. Familiarizarea cu istorii de succes în domeniu – organizarea
panelului de discuții.
3. Vizite la societăți, companii, întreprinderi.
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Conferința de totalizare – Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iași
• Analiza cerințelor pieței muncii privind
competențele antreprenoriale ale specialistului în
textile – confecții.
• Prezentarea metodologiei de instruire
antreprenorială,
• Discuții privind metodologii de formare
competențelor antreprenoriale la studenți,
• Deschiderea mediului de afaceri către educația
antreprenorială a studenților,
• Prezentarea istoriilor de succes a absolvenților
facultăților care au devenit antreprenori,
• Prezentarea ideilor și planurilor de afaceri, către
studenți participanți la proiect pentru apelarea la
fonduri de finanțare.
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