
 

 

Titlu proiect:  
Antreprenoriat versus intraprenoriat la Universitatea Transilvania; două direcții de dezvoltare în 
carieră bazate pe același set de competențe 

Proiectul „Antreprenoriat versus intraprenoriat la Universitatea Transilvania, două direcții 
dedezvoltare în carieră bazate pe același set de competențe”, finanțat din Fondul de Dezvoltare 
Instituțională - competiția FDI 2020, cu cofinanțare din partea Universității Transilvania, a fost 
implementat în perioada aprilie-decembrie 2020 și a avut ca scop promovarea antreprenoriatului și a 
comportamentului antreprenorial în rândul studenților universității, respectiv evidențierea 
posibilităților de extindere a abilităților antreprenoriale în zona intraprenoriatului. 
 

Obiectivele proiectului au vizat: 
O1. Evidențierea inițiativelor antreprenoriale ale studenţilor universităţii si dezvoltarea 
competențelor antreprenoriale, dar și al comportamentului de antreprenor, prin intermediul 
mentoratului si al unor programe de training.  
A 1.1 Organizarea unui program de formare intraprenorială. 

 S-a organizat un training (curs-online) “Antreprenoriatul in vremea coronavirusului. Risc sau 
oportunitate?”, Principalele teme abordate in cadrul cursului au fost: domeniile care ofera in 
prezent oportunitatile cele mai mari; riscurile pe care trebuie sa le luam in calcul inainte de a 
demarare o afacere; schimbarile aparute pe piata in anul 2020. 

A. 1.2 Organizarea unui concurs care va avea ca temă crearea unei identități vizuale (logo+siglă) 
pentru Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Universității Transilvania (luna 2). 

- A fost lansată o competiție privind realizarea logo-ului și a siglei SAS-UNITBV, competiție 
dezvoltată cu ajutorului grupului de studenți Transilvania Star Group (TSG) și a 
colaboratorilor acestora. Au fost realizate logoul și sigla SAS-UNITBV. 

A. 1.3 Organizarea unor sesiuni de mentorat de către SAS împreuna cu Centrul de informare și 
orientare în carieră - CICOC. 

- Împreună cu coordonatorul CICOC, în variantă online, a fost acordat suport unor studenți 
interesați de domeniul antreprenoriatului. 

O.2. Promovarea culturii antreprenoriale și intraprenoriale în rândul studenților și facilitarea 
accesului acestora la mediul de afaceri și economic (în interes antre și intraprenorial). 
A 2.1 Organizarea școlii de vară „Transilvania Entrepreneurship Summer School - TESS”.   

- A fost organizată școala de vară TESS care s-a adresat studenților doritori să descopere cum 
poți construi de la zero o afacere profitabilă, respectiv care este comportamentul specific de 
intraprenor în cadrul unei organizații.  Evenimentul a fost susținut sub forma unui workshop 
interactiv online, în cadrul caruia s-au analizat și explicat componentele cheie ale unei 
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afaceri.  Evenimentul a fost coordonat de către Alexandru Roja – director în cadrul clusterului 
Transilvania IT din Cluj Napoca. 

A 2.2 Realizarea  unui articol ştiinţific. 
- A fost realizat articolul: Innovation of start-ups, a crucial factor to unlocking postcrisis 

sustainable growth / the key to unlocking postcrisis sustainable growth in Romanian 
entrepreneurial ecosystem. Articolul a fost publicat în jurnalul Sustainability, MDPI, FI 2,57. 
Articolul este disponibil online la adresa: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/2/671. 

O3. Reconsiderarea importanței unor programe de studii cu caracter tehnic, prin asocierea 
cunoștințelor de domeniu cu cele specifice antreprenoriatului, cu deschidere către piața muncii în 
sensuri antre și intraprenoriale. 
A 3.1 Organizarea unui eveniment tip hackaton.  

- Având in vedere criza pandemică  hackaton-ul a fost organizat într-o variantă on-line, 
utilizându-se platforma Big Blue Button (BBB) integrată în cadrul platformei e-learning a 
Universității Transilvania. Au fost elaborate și evaluate 5 planuri de afaceri. 

A 3.2 Vizită de lucru la HUB-ul antreprenorial european. 
- Membrii echipei câștigătoare vor participa la vizita hub-ului antreprenorial de la 

Universitatea de Tehnologie Delft atunci când situația sanitară o va permite. 
O4. Administrarea și promovarea Societății Antreprenoriale Studențești (SAS-UNITBV) pe baza 
unor concepte de management eficient. 
A 4.1 Dotarea unui spațiu al Studentului antreprenor/intraprenor (SAS – Lounge), în incinta corpului 
C al complexului Colina Universității (lunile 5-6). 

- A fost amenajat și dotat un spațiu extrem de generos pentru derularea activităților SAS-
UNITBV, în cadrul Complexului Colina Universității.. Amenajările necesare (refacerea 
pereților, schimbarea ușilor de exterior și interior, a corpurilor de iluminat, a ferestrelor, a 
sistemelor de încălzire, modernizarea spațiilor conexe etc.) au fost realizate prin cofinanțare 
iar dotările cu mobilier și echipamente au fost acoperite din bugetul MEC al proiectului. 

A 4.2 Realizarea unei pagini de internet a SAS-UNITBV (lunile 3-9). 
- Prin colaborarea cu un grup specializat în web-design a fost realizată o pagină de internet a 

SAS-UNITBV; (http://sas.unitbv.ro/). 
A 4.3  Planificarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor proiectului (lunile 1-9); Pentru a se asigura 
buna comunicare în cadrul echipei de proiect, respectarea procedurilor interne (achiziţii, rapoarte de 
activitate, circuitul documentelor) şi a reglementărilor legislative privind finanţarea de bază.  

- În mod periodic (lunar) echipa de proiect a avut întâlniri în cadrul cărora au fost discutate 
aspecte privind evoluția proiectului, pe baza urmăririi diagramei Gantt asociate.  

A 4.4 Întocmirea raportului tehnic şi financiar (lunile 3-9). 
A 4.5 Achiziţionarea de consumabile, materiale şi obiecte de inventar, necesare derulării activităţilor 
proiectului (lunile 2-9). 

https://www.mdpi.com/2071-1050/13/2/671
http://sas.unitbv.ro/



