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MEDPRO - ANUNȚ ÎNSCRIERE  

CURS ANTREPRENORIAT ȘI ÎNTREPRINDERE SIMULATĂ 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, în calitate de Beneficiar, 

în parteneriat cu Centrul pentru dezvoltarea resurselor umane „For life”, implementează în 

perioada 22.09.2020 – 21.09.2022 proiectul „Inserţia absolvenţilor de medicină pe piaţa 

muncii, prin dezvoltarea în cadrul unor stagii de pregătire practică a abilităţilor practice – 

MEDPRO” (cod MySMIS 133314, ID: POCU/626/6/13/ 133314), Manager de proiect: 

Prof.Univ.Dr. Norina Consuela FORNA. 

Proiectul are ca obiectiv general facilitarea tranziției de la şcoală la viața activă prin participarea 

la activități de învățare la locul de muncă, consiliere şi orientare profesională pentru 

îmbunatațirea competențelor şi aptitudinilor profesionale a 360 studenți de la Universitatea de 

Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa din Iaşi, din ciclul studii de licență – Facultatea de 

Medicină şi Facultatea de Medicină Dentară, în vederea creşterii capacității acestora de a se 

insera cu succes şi sustenabil, pe piața muncii.  

 

În cadrul Activității A 3.2.  - Realizarea si furnizare program “Întreprindere simulată” 

pentru dobândirea de competențe antreprenoriale, 

 

vor participa minim 100 de studenți din cei 360 selectați pentru Grupul țintă al proiectului 

MEDPRO, din care 42 din ani preterminali și terminali (anul V, VI Medicina Generala și 

Dentara, Anul III si IV Asistenta Medicala, anul II și III Tehnică Dentară, Nutritie și Dietetică). 

 

Înregistrarea solicitării de participare la activitățile Cursului de antreprenoriat și Întreprindere 

simulată se face online, completând Formularul de înscriere. 

 

Selecția studenților  

care vor participa la cursul de antreprenoriat și la realizarea întreprinderii simulate  

se va face pe baza următoarelor criterii: 

a) Completarea integrală și în termenul dat a formularului de înscriere  

b) Apartenența la Grupul țintă de 360 studenți selectați pentru participarea la proiectul MEDPRO 

c) Să nu fie deja înscris în una din etapele anterioare (I sau II) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uiXx5TDv1kW0LsLJ3xwBcK2WdvFQa-tPk_ypSeEffsFUOFNGQ0ZUWFJQRVc5VlhGMEo4NDZFTzVaVS4u


                            
 

d) Prioritate specială: în prima etapă de vor fi incluși în grupele de curs și întreprindere simulată 

studenții înmatriculați în anii de studiu terminali ai specializării lor (anul universitar 2021-2022), 

în ordinea cronologică a completării formularului. 

e) Prioritate generală : completarea grupelor de participanți la activitatea A3.2 se face în ordinea 

cronologică a solicitării de înscriere prin completarea formularului online. 

 

 

Perioada de înscriere : 20 ianuarie 2022, ora 8.00 - 26 ianuarie 2022, ora 16.00 

Rezultatele studenților înscriși se vor publica în data de 27 ianuarie 2022. 

 

Activitățile cursului de antreprenoriat și de întreprindere simulată se vor desfășura în 

perioada februarie-martie 2022, exclusiv online, cu o durată cumulată de 40 ore, pe 

platforma MS Teams, cu un program de maxim 4 ore/zi, de regulă în zile lucrătoare, după 

ora 16.  

 

Beneficii :  

- Studenții vor participa la un curs de antreprenoriat în cadrul căruia  vor dobândi 

cunoștințe teoretice și abilități practice de antreprenori. 

- Prin activitățile de simulare a mediului real de afaceri, studenții vor parcurge toate 

etapele de la înființarea întreprinderii până la operaționalizarea acesteia, fiind 

coordonați de către 4 experți (2 experți curs antreprenoriat și 2 responsabili 

întreprindere simulate). Sub indrumarea acestora, studenții vor trece prin mai 

multe posturi, obtinând în acest fel o imagine completă a întregului proces de lucru 

intr-o companie. 

- Studenții care participă la Activitatea A3.2. se vor putea înscrie la concursul 

organizat în cadrul proiectului MEDPRO - având șansele cele mai mari pentru a fi 

premiați cu 2.000 lei (100 de premii se vor acorda studenților cu o frecvență de peste 

90% la activitățle proiectului). 

 

 

Manager de proiect, 

 

Prof.Univ.Dr. Norina Consuela FORNA 

 

 

Persoane de contact, 

 

Expert grup țintă MG Ana Gabi Aburculesei, email : ana.aburculesei@umfiasi.ro 

Expert grup țintă MD Monica Copacinschi oana.copacinschi@umfiasi.ro  
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