
Centrul de Excelenţă Academică  
SAPIENTIA OMNIA VINCIT 

STUDENT Anul V, Nr. 8, Octombrie, 2016,  

ISSN 2286–0932;  ISSN-L 2286-O932 

Editor : Dr. Ionuţ-Bogdan Berceanu 

Redactor: Bogdan Udroiu 

Pentru a nu mai primi acest newsletter, vă rugăm să ne scrieţi la: office@cexa.eu 

Întrebări sau comentarii la: office@cexa.eu 

1 

© Centrul de Excelenţă Academică 

 

Leadership prin Educaţie Financiară 

Proiectul își propune să abordeze educația financiară pe 2 direcții folosind instrumente specifice edu-
cației non-formale care prezintă atractivitate în rândul tinerilor: 

1. Educația financiară ca pilon al leadershipului personal și profesional. 

2. Educația financiară ca atu competițional în ceea ce privește inserția pe piața forței de muncă. 

Proiectul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani aflați în căutarea unui loc de 
muncă, încurajează dezvoltarea abilităților de leadership prin educație financiară şi sprijină inserția 
profesională a acestor tineri pe piața forței de muncă. În acest sens, proiectul își propune organizarea 
unor programe de formare privind responsabilizarea financiară a tinerilor din grupul țintă. Totodată, 
beneficiarii vor avea acces la o serie de informații de natură financiară care asigură luarea unor decizii 
sustenabile privind asumarea drepturilor, obiligațiilor și riscurilor financiare din relațiile contractuale. 

Obiective: 

Obiectivul general propus prin intermediul proiectului este de a dezvolta abilitățile de leadership prin 
creşterea independenţei financiare a 40 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 – 26 de ani aflaţi în căuta-
rea unui loc de muncă.  Astfel, în primul rând, proiectul promovează educația financiară în rândul tin-
erilor cu vârsta cuprinsă între 18 – 26 de ani ca pilon al proiectelor antreprenoriale. În al doilea rând, se 

dorește facilitarea accesului tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 – 26 de ani la informaţii relevante 
privind educaţia financiară. Nu în ultimul rând, proiectul va conduce la formarea de competențe și abil-
ități privind planificarea financiară personală în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 – 26 de ani 

aflaţi în căutarea unui loc de muncă. 

Proiectul se va desfășura în perioada 1 septembrie – 11 noiembrie 2016, în Municipiul București. 

Pentru mai multe informații: http://cexa.eu/programe/antreprenoriat-si-leadership/leadership-prin-

educatie-financiara/ 



Centrul de Excelenţă Academică 

SAPIENTIA OMNIA VINCIT 

STUDENT Anul V, Nr. 8, Octombrie, 2016,  

ISSN 2286–0932;  ISSN-L 2286-O932 

2 

© Centrul de Excelenţă Academică 

 

Târguri i Festivaluri 

CREATEUR CHOCOLATIER  

Domenii de interes: ciocolată 

Data: 2 – 9 octombrie 2016  

Locatia: București, Romexpo 

Pentru detalii:  http://www.romexpo.ro/events/createur-

chocolatier-festival-du-chocolat/ 

TÂRG DE PRODUSE TRADI IONALE  

Domenii de interes: produse tradictionale  

Data: 12 – 15 octombrie 2016  

Locatia: București, Romexpo 

Pentru detalii: http://www.targprodusetraditionale.ro/ 

#3010 Festival 

Domenii de interes: muzică 

Data: 28-30 octombrie 2016  

Adresa: București, Berăria H 

Pentru detalii: http://www.infomusic.ro/agenda/3010-festival-

beraria-h-octombrie-2016/ 

Mioritmic 2016 

Domenii de interes: muzică 

Data: 7-9 octombrie 2016  

Adresa: Aleea Muzeului Etnografic, Cluj-Napoca  

Pentru detalii: http://www.infomusic.ro/agenda/festival-

mioritmic-octombrie-cluj-2016/ 

Sursa: http://mcandrewsgroup.com/ke/

images/homepage/events-icon.jpg 

Vest Fest 

Domenii de interes: music 

Data: 7-8 octombrie 2016  

Adresa: Parcul Rozelor Timișoara, Timisoara  

Pentru detalii: http://www.infomusic.ro/agenda/vest-festival-

timisoara-2016/ 
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Mandinga 

Pentru detalii suplimentare: http://www.infomusic.ro/agenda/

concert-mandinga-beraria-h-octombrie-2016/ 

Domenii de interes: muzică 

Cost: 20-40 lei 

Data: 7 octombrie 2016  

Locatia: București , Beraria H 

Domenii de interes: muzică 

Cost: 35-100  lei 

Data: 15 octombrie 2016  

Locatia: București, Beraria H 

 

Pentru detalii suplimentare: http://www.infomusic.ro/

agenda/concert-vunk-beraria-h-octombrie-2016/ 

Vunk 

Concert caritabil #Colectiv 

Domenii de interes: muzica 

Cost: 60-100 lei 

Data: 30 octombrie 2016  

Locatia: București, Arenele Romane 

Pentru detalii suplimentare: http://www.infomusic.ro/agenda/

concert-caritabil-colectiv-arenele-romane-octombrie-2016/ 

Domenii de interes: teatru 

Data: 27 octombrie 2016  

Locatia: In Culise, Bucuresti 

Pentru detalii suplimentare : http://metropotam.ro/evenimente/

Scrisori-catre-Rita-The-Show-event0764144882/ 

Dragostea dureaza trei ani  

Scrisori catre Rita - The Show 

Dineu cu prosti 

Domenii de interes: teatru 

Data: 5 octombrie 2016 

Locaţia: Teatrul National Bucuresti, Bucuresti 

Pentru detalii suplimentare: http://metropotam.ro/evenimente/

Dineu-cu-prosti-event6604710542/ 

Domenii de interes: teatru 

Data: 3 Octombrie 2016 

Locaţia: Godot Cafe Teatru, Bucuresti 

Pentru detalii suplimentare: http://metropotam.ro/evenimente/

Dragostea-dureaza-trei-ani-event5148885235/ 

Sursa: https://image.freepik.com/free-vector/

circle-made-of-music-instruments_23-

2147509304.jpg?ve=2 

Concerte i Spectacole 

Sursa: http://www.sticker-decorativ.ro/assets/

images/st5/png/st5_175.png 


