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Analiză comparativă privind implementarea economiei circulare în România și Uniunea
Europeană, cu perspectivele asupra aplicării principiilor de economie circulară în domeniul agro-
alimentar în județul Bacău;
Raport cu privire la cunoștințele și abilitățile solicitate de mediul privat pentru
implementarea economiei circulare în zonele rurale;
Realizarea a patru module online de cursuri internaționale:

Economia circulară în zonele rurale: principii și metodologii de lucru;
O nouă viziune cu privire la activitățile economice specifice mediului rural: valorificarea
subproduselor și reducerea deșeurilor; 
Dezvoltarea durabilă a zonei rurale și valorificarea inteligentă a resurselor naturale;
Managementul afacerilor în cadrul economiei circulare.

Realizarea cursului online: Management și leadership – cunoștințe și abilități personale pentru
aplicarea cu succes a principiilor economiei circulare în mediul rural; 
Elaborarea, de către studenți, a 14 proiecte practice, naționale și internaționale.

Principalele rezultate ale proiectului:

i.
ii.

iii.
iv.

Creșterea implicării universităților în dezvoltarea regiunii și îmbunătățirea formării studenților în
funcție de nevoile teritoriale;
Consolidarea legăturii dintre universități și IMM-uri, pentru o mai bună pregătire a studenților
și reactualizarea cunoștințelor și abilităților necesare pentru o carieră antreprenorială de succes; 
Îmbogățirea cunoștințelor personalului IMM-urilor cu privire la principiile economiei circulare;
Creșterea oportunităților și dezvoltarea competențelor necesare pentru intrarea studenților
pe piața muncii, prin crearea și livrarea de cursuri de formare multidisciplinare în economie
circulară pentru noi modele de afaceri în mediul rural, utilizând un mod de instruire inovator și
interactiv;
Modernizarea procesului de învățare, introducând metode inovatoare precum învățarea mixtă,
instrumente TIC și audiovizuale, asigurând, în același timp, formarea practică a studenților în
economia reală, într-un mediu internațional și național, cu sprijinul IMM-urilor.

Obiective specifice:

Obiectiv general
Asigurarea unei formări moderne, multidisciplinare și inovatoare a studenților în economia circulară
pentru mediul rural, promovarea unui nou model de afaceri ce implică valorificarea inteligentă a
resurselor, dezvoltarea cunoștințelor și abilităților antreprenoriale ale studenților, cu creșterea
nivelului de angajabilitate și a oportunităților de dezvoltare a carierei.

CURS INTERNAȚIONAL ONLINE
Formare multidisciplinară în economie circulară și
valorificare inteligentă a zonei rurale pentru noi
modele de afaceri

Program de pregătire inovativ oferit de universități, în
domeniul economiei circulare aplicate în mediu
rural, ce va duce la creșterea impactului pe piața
ofertelor educaționale și la o implicare mai puternică
a instituțiilor de învățământ superior în dezvoltarea
durabilă a regiunilor partenere. Conexiunile
dezvoltate cu mediul de afaceri, în contextul realității
rurale, vor permite o mai bună identificare a
cerințelor pieței muncii și o orientare a programelor
de studiu pentru a răspunde acestor nevoi.

Schimb de bune practici
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