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I. INTRODUCERE / PREZENTARE GENERALĂ 

Platforma de inovare www.viitor-antreprenor.eu este unul dintre instrumentele utilizate în 

cadrul proiectului VIITOR-ANTREPRENOR - creşterea participării studenţilor din categorii 

vulnerabile la programe de studii de licenţă prin cadre inovative antreprenoriale".  

Scurtă prezentare a proiectului: 

Obiectivul general al proiectului vizează, in corelație cu nevoile pieței muncii din sectoarele 

economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI, creșterea accesului şi echității în 

învățământul terțiar universitar, precum şi a atractivității, diversificării şi inovării ofertelor 

educaționale în ceea ce privește inițierea şi finalizarea de demersuri academice şi 

antreprenoriale suplimentare adresate unui număr de 450 studenți din anii terminali ai 

ciclului de licență din învățământul terțiar universitar, în strânsă legătură cu îmbunătățirea 

competențelor transversale ale personalului didactic (76) în relație cu proiectarea modulară 

de cursuri antreprenoriale, organizarea şi furnizarea în medii online a cursurilor/aplicațiilor 

şi promovarea de medii noi de învățare. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

✓ Perfecționarea profesională a personalului didactic din învățământul terțiar universitar 

prin participarea la programe postuniversitare de dezvoltare a competențelor didactice 

centrate pe demersuri academice şi antreprenoriale suplimentare cu un conținut 

educațional inovator şi resurse de învățare moderne şi flexibile; 

✓ Dezvoltarea şi pilotarea furnizării de cursuri complementare inovative antreprenoriale 

cu o componentă aplicativă adresate studenţilor din anii terminali ai programelor de 

licenţă, cu scopul diminuării ratei de abandon universitar şi a creşterii angajabilităţii 

absolvenților; 

✓ Elaborarea, diversificarea şi operaționalizarea unor oferte educaționale de inovare 

socială în învăţământul terţiar universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ 

superior acreditate, prin dezvoltarea de parteneriate corelate cu nevoile pieței muncii 

din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC şi SNCDI în vederea creşterii 

angajabilităţii absolvenţilor şi adaptabilităţii la cerinţele pieţei forţei de muncă. 

http://www.viitor-antreprenor.eu/
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II. NAVIGAREA PE PLATFORMĂ 

Structura platformei este gândită într-o manieră intuitivă care să permită o cât mai uşoară 

navigare între secţiunile platformei.  

 
Figura 1 – Structură platformă 

 

Principalele secţiuni ale platformei sunt următoarele:  

 

➢ DESPRE PROIECT 

➢ INFORMAŢII GENERALE 

➢ CONSILIERE PROFESIONALĂ 

➢ PIAȚA MUNCII 

➢ BAZE DE DATE 

➢ CONTACT 

În continuare vor fi prezentate fiecare dintre aceste secţiuni şi principalele funcţionalităţi 

aferente fiecărei secţiuni.  

III. AUTENTIFICARE PE PLATFORMĂ 

Fiecare participant din cadrul proiectului ”VIITOR-ANTREPRENOR - creşterea participării 

studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă prin cadre inovative 

antreprenoriale” are posibilitatea de a utiliza platforma de inovare www.viitor-

antreprenor.eu.  Pentru a avea acces la informaţiile de pe platformă, fiecărui participant i-

a fost creat un cont pe platformă pe bază de username şi parolă. 

http://www.viitor-antreprenor.eu/
http://www.viitor-antreprenor.eu/
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Pentru accesarea platformei, fiecare participant este invitat să se conecteze la cont folosind 

această zonă a platformei: 

 
Figura 2 – Secţiune autentificare platformă 

Odată cu realizarea conectării, participanții au acces la celelalte informaţii ale platformei. 

Altfel, mesajul afişat este următorul: 

 

În cazul în care un utilizator a uitat parola de acces pentru platformă, aceasta poate fi 

recuperată folosind opţiunea Forgot password? şi completând informațiile din fereastra 

care apare pe ecran: 
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Figura 3 – Recuperare parolă platformă 

După completarea informaţiilor, utilizatorul va primi un mesaj prin email cu instrucțiuni 

privind modalitatea de resetare a parolei.   

 

IV. SECŢIUNEA: INFORMAŢII GENERALE 
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Secţiunea informaţii generale le permite utlizatorilor să acceseze următoarele categorii de 

informaţii: 

✓ Etape și acte necesare pentru înființarea unei societăți 

✓ Formele juridice de constituire a profesioniștilor comercianți (persoane fizice și 

juridice) 

✓ Formele juridice de constituire a profesioniștilor comercianți persoane fizice 

✓ Informații utile privind evidența salariaților 

✓ Model Act Constitutiv S.R.L. cu mai mulți asociați 

✓ Model Statut – S.R.L. cu asociat unic 

✓ Modele de contracte 

✓ Oportunitățile de finanțare a inițiativelor antreprenoriale la nivel național și european 

✓ Principalele acte normative incidente la constituirea și funcționarea profesioniștilor-

comercianți 

✓ Principalele facilități oferite tinerilor antreprenori la constituirea unei societăți 

Fiecare dintre aceste opțiuni permite afișarea în noi ferestre a informaţiilor detaliate. De 

exemplu:  
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V. SECŢIUNEA: CONSILIERE PROFESIONALĂ 

Secţiunea CONSILIERE PROFESIONALĂ conţine în meniu două opţiuni: Teste consiliere 

profesională şi Profesii propuse, aşa cum este prezentat în imaginea de mai jos: 

 

Opţiunea: Teste consiliere profesională 

Această secţiune pune la dispoziția utilizatorilor un set complex de teste gândite sub forma 

unui instrument de evaluare a potențialului antreprenorial. Aceste teste sunt grupate în 

următoarele categorii:  

❖ Alegerea profesiei pentru prima dată 

❖ Schimbarea carierei 

❖ Evaluarea potențialului antreprenorial 

❖ Test de personalitate 

 

Ȋnaintea utilizării acestor teste, se recomandă utilizatorilor parcurgerea informaţiilor de pe 

pagina Observații referitoare la evaluarea potențialului antreprenorial, aceste informaţii 

având rolul de a oferi detalii suplimentare pentru înțelegerea şi interpretarea rezultatelor. 
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După parcurgerea testelor propuse, utilizatorilor le sunt prezentate rezultatele obținute. 

Câteva exemple ce descriu modul în care sunt prezentate rezultatele sunt surprinse în 

imaginile următoare: 

Alegerea profesiei pentru prima dată 
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Schimbarea carierei 

 

Evaluarea potențialului antreprenorial 
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Test de personalitate  

 
 

Obs. Ulterior parcurgerii testelor, utilizatorii au oportunitatea de a discuta şi analiza 

rezultatele obţinute împreună cu experţii din cadrul proiectului.  

Opţiunea: Profesii propuse 

Această secţiune permite accesarea următoarelor categorii de informaţii: 

▪ Ocupațiile posibile pentru absolvenții din domeniul de licență Matematica-

informatică, Chimie și Fizică (conform Clasificării Ocupațiilor din România) 

▪ Ocupațiile posibile pentru absolvenții din domeniul fundamental Ingineria mediului, 

conform Clasificării Ocupațiilor din România ISCO 08 (COR) 

▪ Ocupațiile posibile pentru absolvenții din domeniul fundamental Științe ale Educației, 

pe domenii de licență, conform Clasificării Ocupațiilor din România ISCO 08 (COR) 

▪ Ocupațiile posibile pentru absolvenții din domeniul fundamental Științe Economice, 

pe domenii de licență, conform Clasificării Ocupațiilor din România ISCO 08 (COR) 

▪ Ocupațiile posibile pentru absolvenții din domeniul fundamental Științe inginerești, 

conform Clasificării Ocupațiilor din România ISCO 08 (COR) 

▪ Ocupațiile posibile pentru absolvenții din domeniul fundamental Științe Sociale, pe 

domenii de licență, conform Clasificării Ocupațiilor din România ISCO 08 (COR) 

https://viitor-antreprenor.eu/consiliere-profesionala/profesii-propuse/ocupatiile-posibile-pentru-absolventii-din-domeniul-fundamental-ingineria-mediului-conform-clasificarii-ocupatiilor-din-romania-isco-08-cor/
https://viitor-antreprenor.eu/consiliere-profesionala/profesii-propuse/ocupatiile-posibile-pentru-absolventii-din-domeniul-fundamental-ingineria-mediului-conform-clasificarii-ocupatiilor-din-romania-isco-08-cor/
https://viitor-antreprenor.eu/consiliere-profesionala/profesii-propuse/ocupatiile-posibile-pentru-absolventii-din-domeniul-fundamental-stiinte-ale-educatiei-pe-domenii-de-licenta-conform-clasificarii-ocupatiilor-din-romania-isco-08-cor/
https://viitor-antreprenor.eu/consiliere-profesionala/profesii-propuse/ocupatiile-posibile-pentru-absolventii-din-domeniul-fundamental-stiinte-ale-educatiei-pe-domenii-de-licenta-conform-clasificarii-ocupatiilor-din-romania-isco-08-cor/
https://viitor-antreprenor.eu/consiliere-profesionala/profesii-propuse/ocupatiile-posibile-pentru-absolventii-din-domeniul-fundamental-stiinte-economice-pe-domenii-de-licenta-conform-clasificarii-ocupatiilor-din-romania-isco-08-cor/
https://viitor-antreprenor.eu/consiliere-profesionala/profesii-propuse/ocupatiile-posibile-pentru-absolventii-din-domeniul-fundamental-stiinte-economice-pe-domenii-de-licenta-conform-clasificarii-ocupatiilor-din-romania-isco-08-cor/
https://viitor-antreprenor.eu/consiliere-profesionala/profesii-propuse/ocupatiile-posibile-pentru-absolventii-din-domeniul-fundamental-stiinte-ingineresti-conform-clasificarii-ocupatiilor-din-romania-isco-08-cor/
https://viitor-antreprenor.eu/consiliere-profesionala/profesii-propuse/ocupatiile-posibile-pentru-absolventii-din-domeniul-fundamental-stiinte-ingineresti-conform-clasificarii-ocupatiilor-din-romania-isco-08-cor/
https://viitor-antreprenor.eu/consiliere-profesionala/profesii-propuse/ocupatiile-posibile-pentru-absolventii-din-domeniul-fundamental-stiinte-sociale-pe-domenii-de-licenta-conform-clasificarii-ocupatiilor-din-romania-isco-08-cor/
https://viitor-antreprenor.eu/consiliere-profesionala/profesii-propuse/ocupatiile-posibile-pentru-absolventii-din-domeniul-fundamental-stiinte-sociale-pe-domenii-de-licenta-conform-clasificarii-ocupatiilor-din-romania-isco-08-cor/
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▪ Ocupațiile posibile pentru absolvenții din domeniul fundamental Teologie, pe domenii 

de licență, conform Clasificării Ocupațiilor din România ISCO 08 (COR) 

▪ Profesii specifice absolventului programului de studii Administrație publică 

▪ Profesii specifice absolventului programului de studii Drept 

 

 

Fiecare dintre categoriile de informaţii prezente în această pagină, odată accesate, 

generează descrierea ferestrelor care conţin informaţii suplimentare:  

https://viitor-antreprenor.eu/consiliere-profesionala/profesii-propuse/ocupatiile-posibile-pentru-absolventii-din-domeniul-fundamental-teologie-pe-domenii-de-licenta-conform-clasificarii-ocupatiilor-din-romania-isco-08-cor/
https://viitor-antreprenor.eu/consiliere-profesionala/profesii-propuse/ocupatiile-posibile-pentru-absolventii-din-domeniul-fundamental-teologie-pe-domenii-de-licenta-conform-clasificarii-ocupatiilor-din-romania-isco-08-cor/
https://viitor-antreprenor.eu/consiliere-profesionala/profesii-propuse/profesii-specifice-absolventului-programului-de-studii-administratie-publica/
https://viitor-antreprenor.eu/consiliere-profesionala/profesii-propuse/profesii-specifice-absolventului-programului-de-studii-drept/
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VI. SECŢIUNEA: PIAȚA MUNCII 

Secţiunea PIAŢA MUNCII este gândită în aşa fel încât să ofere utilizatorilor o multitudine de 

resurse care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii a studenţilor participanţi în proiect.  
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O parte dintre aceste resurse oferă posibilitatea accesării unor Motoare generale de 

căutare a locurilor de muncă, cum ar fi: Ejobs.ro, Bestjobs.ro, Myjob.ro, HiPo.ro etc., 

respectiv Adrese web privind ofertele de locuri de muncă/concursuri. 

  
 

Pe de altă parte, în această secţiune se regăseşte o selecţie a locurilor de muncă disponibile 

într-o anumită perioadă pentru anumite judeţe. Câteva exemple se găsesc în imaginile de 

mai jos.  
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Obs. Această secţiune este actualizată permanent cu noi informaţii.  

O altă categorie de informaţii disponibile în secţiunea PIAŢA MUNCII este cea referitoare la 

modul în care este recomandat să fie pregătite documente precum Curriculum Vitae şi 

Scrisoarea de intenţie.  
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VII. SECŢIUNEA: BAZE DE DATE 

Secţiunea BAZE DE DATE include următoarele două secţiuni importante:  

 

 Bază de date interactivă - link-ul spre baza de date interactivă care permite 

utilizatorilor căutarea interactivă, în baza unui set de criterii de căutare, a agenţilor 

economici pe care doresc să îi contacteze. Detalii referitoare la utilizarea acestei baze 

de date interactive sunt prezentate în continuare.  

 O colecţie de baze de date ce conţine informaţii despre un număr semnificativ de 

agenţi economici.   

Detalii privind utilizarea bazei de date interactive 

Fereastra aferentă secțiunii de căutare în baza de date interactivă este prezentată în 

imaginea de mai jos: 

https://viitor-antreprenor.eu/business-directory/business-directory-2/
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Odată accesată opţiunea de căutare, pe ecran apare o fereastră care oferă posibilitatea 

căutării în funcţie de mai multe criterii, aşa cum apare în fereastra următoare: 

 

Probabil cel mai utilizat criteriu de căutare este cel în funcţie de zona geografică/ judeţ.  
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Odată completată opţiunea de căutare dorită şi prin accesarea butonului Search, pe ecran 

vor fi afişate rezultatele căutării. După cum se observă în imaginea de mai jos, pentru fiecare 

rezultat găsit în baza de date care respectă criteriile de căutare, se vor afişa următoarele 

informaţii: numele organizaţiei, adresa fizică, categoria în care se încadrează – instituţii 

publice / mediu privat, adresa de Internet, numărul de telefon, domeniul, regiunea, județul.  

 

Accesarea colecției de baze de date cu informaţii despre un număr semnificativ de agenţi 

economici, grupaţi pe judeţe 

Aşa cum este menţionat mai sus, secţiunea BAZE DE DATE a platformei include şi o colecție de 

baze de date cu informaţii referitoare la un număr semnificativ de agenţi economici, grupaţi 

pe judeţe.  

Odată accesate link-urile aferente, utilizatorului îi este afişată o nouă fereastră care conţine 

următoarele informaţii: Denumirea firmei, Sediu, Date de contact firmă, Adresă email 

publică, Număr telefon public, Adresă site, Domeniu de activitate, Cod CAEN. 
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VIII. ELEMENTE SPECIFICE SECȚIUNII CONTACT 

În această secţiune sunt prezentate datele de contact ale universităților partenere. De 

asemenea, în această pagină se găsește o secţiune care le permite utilizatorilor platformei 

trimiterea de mesaje administratorilor platformei. Cele două secțiuni sunt prezentate în 

imaginile de mai jos. 
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IX. ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU UTILIZAREA PLATFORMEI 

În afara datelor de contact prezentate în secţiunea anterioară, o altă modalitate prin care 

utilizatorii platformei pot obţine asistenţă tehnică pentru utilizarea platformei este 

trimițând solicitările referitoare la platforma de inovare la următoarea adresă: 

viitor.antreprenor.inovare@gmail.com.  

 

mailto:viitor.antreprenor.inovare@gmail.com

