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INVITAŢIE

Stimaţi colegi, 
ColectivulColectivul Facultăţii de Ştiinţe Economice are  
plăcerea de a vă invita să participaţi la cea de-a patra 
ediţie a Evenimentului dedicat antreprenoriatului în 
rândul  studenților ENTREPRENEURSHIP MATCH-
ING EVENT. Evenimentul se va desfăşura în campu-
sul Universității Valahia - Corpul B, în perioada  16-17 
mai 2019.
În speranţa că ne veţi onora cu participarea 
dumneavoastră, vă oferim câteva informaţii generale 
legate de eveniment. 
Vă aşteptăm cu drag !

PROGRAMUL EVENIMENTULUI

16 mai 2019 -  Primirea si inregistrarea  participanti-
lor. Prezentarea pitch-urilor antreprenoriale
17 mai 2019 - Prezentarea pitch-urilor antreprenori-
ale/Premierea 

LUCRĂRILE EVENIMENTULUI SE VOR      
DESFĂŞURA PE URMĂTOARELE SECŢIUNI:

Secţiunea Business Matching (competiție 
pitch-uri antreprenoriale - planuri de afaceri)    
    Secretar: conf. univ. dr. Anisoara Duică
                   conf. univ. dr. Marinela Manea

http://eme.ecointrep.ro/inscriere/

INFORMAŢII GENERALE

Planurile de afaceri ale participanţilor vor trebui incar-
cate pe platforma evenimentului, dupa ce au fost realiza-
te in concordanta cu criteriile de acordare a punctajelor  
stabilite de organizator. 
Fiecare participant se poate înscrie doar cu un plan de 
afaceri.  
CompetiţiaCompetiţia de pitch-uri antreprenoriale BUSINESS 
MATCHING se adresează studenților, masteranzilor din 
învăţământul universitar și elevilor în anul şcolar în curs. 
La această competiţie pot participa studenții/mastranzii 
de la toate formele de învăţământ: zi, de la învăţământul 
de stat sau particular. Planul de afaceri depus nu trebuie 
să conțină pe nicio pagina numele participantului sau a       
instituției din care face parte, altfel va fi respins.instituției din care face parte, altfel va fi respins.
Înscrierea la eveniment precum si 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.

TERMENE

• pana la 12.04.2019 - Inregistrarea on-line a planurilor 
de afaceri inclusiv anexele pe adresa http://eme.ecoin-
trep.ro/upload/ 
• 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



Organizarea Competitiei de pitch-uri antre-
prenoriale Business Matching:

Obiectivele Competiţiei de pitch-uri antreprenori-
ale BUSINESS MATCHING sunt:

 (1). valorificarea spiritului antreprenorial in 
mediul universitar din România;

(2).  familiarizarea studenților/masteranzilor cu ac-
tivităţile specifice mediului real economic;
(3). asumarea riscului utilizând instrumentele 
specifice managementului riscului;

(4). dezvoltarea de competenţe necesare unui în-
treprinzător dinamic: gândirea critică, luarea deci-

ziilor, asumarea responsabilităţii;
(5). promovarea colaborării dintre mediul           
academic şi mediul economic real;

(6). încurajarea competiţiei şi a competitivităţii 
studenților și masteranzilor.
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