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CONFERINȚA DE PREZENTARE A METODOLOGIEI DE SELECȚIE A GRUPULUI  

ȚINTĂ ȘI A METODOLOGIEI DE SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI DIN  

CADRUL PROIECTULUI VESTART - ARTA ANTREPRENORIATULUI 

 
 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al 

României” din Timișoara, în calitate de lider, în parteneriat cu S.C. Dast Training Center S.R.L. 

implementează proiectul „VESTART – Arta antreprenoriatului” (COD SMIS 105729), proiect contractat 

în cadrul apelului România Start-Up Plus, Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți, Operațiunea: 

Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. 

Proiectul „VESTART – Arta antreprenoriatului” se derulează în perioada ianuarie 2018 - 

ianuarie 2021 şi vizează formarea în domeniul antreprenoriatului a 400 de persoane fizice din 

Regiunea de Vest, în scopul creării de minim 108 noi locuri de muncă prin susţinerea şi acordarea de 

sprijin financiar nerambursabil pentru minim 54 de iniţiative antreprenoriale în valoare de maxim 

178.000 lei, contribuind astfel la dezvoltarea economică și crearea de noi locuri de muncă în Regiunea 

Vest.  

Proiectul are o valoare totală de 15.489.665,02 lei, din care valoarea asistenței financiare 

nerambursabile este de 15.318.347,49 lei, iar contribuția partenerilor este de 171.317,53 lei.  

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al 

României’’ din Timișoara, în calitate de lider, în parteneriat cu S.C. Dast Training Center S.R.L. vor 

prezenta în cadrul conferinței din data de 23.02.2018, ora 1100 , care va avea loc în Amfiteatrul 

Albastru din clădirea Facultății de Management Agricol, cele 3 etape cadru de implementare, etapele 

procesului de selectie a grupului țintă precum și cele ale metodologiei de selectie a planurilor de 

afaceri. 

La eveniment sunt asteptați reprezentanti ai grupului țintă, autorităților publice locale, 

organizațiilor nonguvernamentale, sectorului comercial, mass-media, precum și orice persoane 

interesate din Regiunea Vest în dezvoltarea și inițierea unei afaceri proprii nonagricole în mediul 

urban. 
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Date de contact: 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului  

"Regele Mihai I al României" din Timișoara 

Persoana de contact: Expert informare și publicitate: Prof. dr. Sorin Stanciu 

Adresa: Calea Aradului, nr. 119, Timișoara 

E-mail: sorinmstanciu@yahoo.com, telefon: 0256/277070, fax: 0256/200296 

Dast Training Center SRL 

Persoana de contact: Expert platforma - Ştefan Berti  

Adresa: str. Simion Bărnuţiu, nr. 62, et. 7, (int. 7), Timişoara 

E-mail: contact@vestart.ro, telefon: 0256/280730, fax: 0256/280730 


