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INVITAŢIE
Facultatea de Științe Economice din cadrul Universităţii “Valahia” din Târgoviște şi Centrul
Studențesc de Antreprenoriat și Gestiunea Afacerilor sub egida Asociației Tinerilor Întreprinzători din
Mediul Virtual, organizează în perioada 16 – 17 mai 2019, ediția a V-a concursul de pitch-uri
antreprenoriale Entrepreneurship Matching Event.
Acest eveniment are drept scop valorificarea spiritului antreprenorial, în mediul universitar și liceal
din Romania, familiarizarea studenților/masteranzilor și elevilor cu activitățile specifice mediului real
economic, asumarea riscului utilizând instrumentele specifice managementului riscului, dezvoltarea de
competențe necesare unui întreprinzător dinamic: gândirea critică, luarea deciziilor, asumarea
responsabilităților, autoorganizarea și autoevaluarea individuală, promovarea colaborării dintre mediul
academic universitar și mediul economic real și încurajarea competiției și a competitivității studenților/
masteranzilor și elevilor.
La acest eveniment pot participa studenții/mastranzii și elevi de la toate formele de învățământ: zi,
ID, de la învățământul de stat sau de la învatamantul particular.
Pentru a putea participa la concurs, studentii/masteranzii și elevii trebuie să îndeplinească
următoarele criterii (în mod cumualativ):
1. Să înregistreze pe site-ul evenimentului (www.eme.ecointrep.ro) un plan de afaceri, care sa se
încadreze în tematica propusă de organizator;
2. Planul de afaceri depus nu trebuie să conțină pe nicio pagina numele studentului/elevului și al
universității/școlii căruia îi apartine.
3. O persoana (student/masterand/elev) poate înscrie în cadrul concursului un singur plan de
afaceri.
4. Planurile de afaceri care vor întruni, la evaluare, un numar de 60 de puncte vor trece în etapa a
II-a a evenimentului.
5. Cele mai bune planuri de afaceri vor fi premiate de organizatori.





TERMENE workshop:
pana la 12.04.2019 - Înregistrarea on-line a planurilor de afaceri inclusiv anexele pe adresa
http://eme.ecointrep.ro/
26.04.2019 - Afisarea rezultatelor privind selecția planurilor de afaceri pentru etapa a II-a
(status proiect)
13.05.2019 - Inscrierea la evenimentul EME, doar a celor care au trecut de faza I de evaluare
17.05.2019 - Premierea celor mai bune planuri de afaceri

Acest workshop se dorește a deveni un eveniment important pentru toți economiştii mediului
academic deoarece oferă oportunitatea valorificarii spiritului antreprenorial în rândul studenților și elevilor
dar și încurajarea competiţiei şi a competitivităţii acestora. Înscrierea la eveniment precum și informaţii
detaliate pot fi obținute consultând site-ul www.eme.ecointrep.ro sau prin transmiterea unui email către
organizatori la adresa: croitoru.gabriel2005@gmail.com.
Comitetul de organizare
Relatii suplimentare :
Conf. univ. dr. Gabriel Croitoru
0723244330
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