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RAPORT privind IMPLEMENTAREA PROIECTULUI CNFIS-FDI-2021-0057 
 
Titlul proiectului: First Step in Entrepreneurship 
Domeniul 4 - Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul 
universităților 
Director de proiect: Conf. Univ. dr. Vincențiu Vereș 
 

Scopul proiectului a fost acela de a dezvolta şi susţine activităţile societăţii antreprenoriale studenţeşti 
din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (SASUBB). Obiectivele specifice ale proiectului au fost după cum 
urmează: 

- Obiectiv specific 1: Dezvoltarea de competențe antreprenoriale pentru studenții UBB și pentru 
absolvenții (în primii 3 ani de la absolvire).  

- Obiectiv specific 2: Consolidarea parteneriatelor SAS UBB atât cu mediul de busines cât și cu 
societățile antreprenoriale studențești existente la nivelul țării.    

- Obiectiv specific 3: Organizarea de conferințe si training-uri cu antreprenori și firme pentru 
dezvoltarea spiritului antreprenorial și tutoriat de calitate.    

- Obiectiv specific 4: Susținerea inițiativelor de afaceri ale studenților UBB și ale absolvenților (in 
primii 3 ani de la absolvire).  

- Obiectiv specific 5: Dezvoltarea de abilități și competențe de management financiar ale 
studenților și absolvenților (în primi 3 ani de la absolvire) UBB.  

- Obiectiv Specific 6: Dezvoltarea comptențelor membrilor SAS UBB printr-un program de schimb 
de experiență şi de bune practici cu SAS-uri din țară. 

-  
Obiectivele proiectului au fost susţinute prin următoarele activităţi: 
A1. Managementul proiectului: activitate transversală. 
A2. Tabăra de Antreprenoriat: Scopul acestei tabere a fost acela de a crea contextul potrivit pentru cei 
interesați să descopere ce inseamna sa fii un antreprenor si ce presupune dezvoltarea unui startup, 
adreseazandu-se studenților interesati sa-si contureze o idee de afacere si chiar sa o puna in practica. 
 A3. Targ de idei de afaceri "Entrepreneurship Nights" ediția a V-a: Un proiect emblematic al SASUBB, 
acesta propunând o serie de activități structurate pe mai multe evenimente.  
A4. Entrepreneurship Lessons and Tips&Tricks Ediția a II-a: Seria evenimentelor a avut în vedere 
evidențierea și popularizarea diverselor posibilități de finanțare de tip start-up, al burselor și alte resurse 
financiare accesibile pentru studenți.  
A5. ˝Eu sunt propriul meu manager˝: Proiectul şi-a propus să dezvolte abilități de gestionare eficientă a 
finanțelor studenților și absolvenților UBB, în vederea dezvoltării unei gândiri antreprenoriale.   
A6. Plan de afaceri step by step: Activitatea şi-a propus să dezvolte capacitatea studentilor de a crea un 
plan de afaceri.  
A7. Schimb de bune practici cu SAS-uri din tara.  
In condiţiile restrictive impuse de pandemia COVID-19 o mare parte din activitiăți au fost desfășurate 
online. 
 
Rezultate obţinute în cadrul activităţilor: 

- A1: un raport intermediar, documente justificative pentru achiziţiile realizate, documente 
justificative financiar-contabile, materiale promotionale realizate si achizitionate, materiale de 
birotica si papetarie achizitionate, echipamentele achizitionate, dotarile realizate; Tabara de 
Antreprenoriat; 

- A2: s-a organizat o școală de antreprenoriat pentru numărul de studenții stabilit în cererea de 
finanţare; s-a organizat târgul de idei de afaceri "Entrepreneurship Nights" editia a V-a.  

- A3: a fost organizată o conferinta cu antreprenori, 3 training-uri deschise la care au participat 
30 de studenţi şi s-a realizat un material video.  
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- A.4: A fost organizat evenimentul Entrepreneurship Lessons and Tips& Tricks Editia a II-a  şi au 
fost organizate 5 întalniri de lucru.  

- A.5: S-a realizat şi implementat proiectul ˝Eu sunt propriul meu manager˝; s-au realizat 6 
training-uri deschise furnizate de specialiști în domeniul managementului financiar şi s-a stabilit 
un parteneriat cu o companie (BCR).  

- A.6/A.7: în cadrul planului de afaceri step by step au fost organizate două training-uri prin 
schimburi de bune practici cu SAS-uri din ţară/s-a realizat un parteneriat încheiat cu alt SAS din 
tara. 

Bugetul proiectului a fost utilizat în totalitate, încadrându-se în structura liniei de buget a finanţării de 
bază fiind îndeplinite toate obiectivele proiectului precum şi rezultatele asumate în fişa de execuţie. 
  

Bugetul total al proiectului: 200.000,00 LEI 

Proiect finanţat de Ministerului Educaţiei din fondul pentru dezvoltarea instituţională a universităţilor 
de învăţământ superior de stat-2021 

 
 


