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Studenți UTCN -

Antreprenori în Lumea 

digiTală (SALT) 2020

Domeniul 4: Susținerea

activităților societăților

antreprenoriale studențești

(SAS) din cadrul universităților

Director proiect:

Conf. Dr. Constantinescu-Dobra Anca

Perioada de implementare:01.04-18.12.2020
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Scopul
Proiectului

Scopul proiectului SALT 2020 este de de sprijinire, dezvoltare și încurajare

a spiritului antreprenorial în rândul studenților și absolvenților UTCN, în

primii trei ani de la absolvire și facilitarea înființării de entități juridice

funcționale. Se va accentua consolidarea rețelei de mentorat pentru

identificarea și urmărirea unei oportunități de afaceri, în scopul valorificării

acestora
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Obiectivele 
Proiectului

Obiectiv 1

Dezvoltarea de competențe și abilități

antreprenoriale pentru cel puțin 1000 

studenți UTCN (dintre care cel puțin 500 

de studenți care nu au fost expuși la 

acțiuni de educație antreprenorială) prin

participarea la 15 activități de educație

antreprenorială și organizarea de 

activități de mentorat, în intervalul aprilie-

decembrie 2020.

Obiectiv 2

Susținerea inițiativelor de afaceri pentru

cel puțin 30 echipe transdisciplinare de

studenți și absolvenți, prin organizarea

unui concurs de idei de afaceri și

consolidarea sistemului suport de

networking, în intervalul septembrie-

decembrie 2020.
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Echipa de implementare

MENTORI UTCN

ANASTASIU Livia -Facultatea de Construcții

BADEA Codruța - Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului

BODI Ștefan- Facultatea de Construcții de Mașini

CÂMPEAN Emilia – extensia Bistrita

CHIOREAN Radu - Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică

CÎRSTEA Ștefan - Facultatea de Inginerie Electrică

CONSTANTINESCU-DOBRA Anca - Facultatea de Inginerie Electrică

DRAGOMIR Mihai - Facultatea de Construcții de Mașini

FENIȘER Cristina – extensia Alba

ILIEȘ Nicoleta - Facultatea de Construcții

MAIER Veronica - Facultatea de Inginerie Electrică

MEZA Șerban - Facultatea de Electronica, Telecomunicații si Tehnologia Informației

MOLDOVAN Ioana - Facultatea de Arhitectură și Urbanism

SITA Valentin - Facultatea de Automatică și Calculatoare

STAN Ovidiu - Facultatea de Automatică și Calculatoare

LOBONȚIU Gabriela - Facultatea de Inginerie Baia Mare

VELE Cristian- Facultatea de Stiinte, Baia Mare

https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/constructii/
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/ingineria-materialelor-si-a-mediului/
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/constructii-de-masini/
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/mecanica/
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/inginerie-electrica/
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/inginerie-electrica/
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/constructii-de-masini/
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/constructii/
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/inginerie-electrica/
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/electronica-telecomunicatii-si-tehnologia-informatiei/
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/arhitectura-si-urbanism/
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/automatica-si-calculatoare/
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/automatica-si-calculatoare/
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/cunbm-inginerie/
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/cunbm-stiinte/
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Activități
și rezultate 1

Dezvoltarea de competențe și abilități antreprenoriale

Activitatea 1. Organizarea zilelor antreprenoriatului în UTCN

Activitatea 2. Consolidarea sistemului suport de antreprenori „in residence”

Activitatea 3. Organizarea de activități de mentorat și consiliere

Activitatea 4. Susținerea programelor antreprenoriale ale organizațiilor studențești

Rezutat 1 Rezultat 2
Rezultat 3 Rezultat 4

S-au organizat 16 workshopuri

și conferințe cu antreprenori de

succes pe cele 3 categorii

planificate: începatori,

intermediari, avansați din

diverse domenii de

specializare ale studenților

UTCN.

S-au incheiat contracte de

parteneriat cu încă 5

antreprenori UTCN, cei mai

multi dintre ei absolvenți

UTCN, care stau la dispoziția

studenților 2-4h/ săptămână,

după un program prestabilit și

ghidează studenții de la nivelul

de idee antreprenorială, până

la lansarea afacerii pe piață.

Mentorii UTCN din cadrul fiecărei

facultăți au alocat timp pentru

lucrul direct cu studenții care au

inițiative antreprenoriale.

Colaborările cu alte organizații

de educație antreprenorială au

facilitat schimburi de experiență

între studenții UTCN și alți

studenți la nivel național sau

internațional, cu scopul de a crea

echipe mixte, transdisciplinare

antreprenoriale.

S-au finantat 5 programe

desfășurate de organizațiile

studențești UTCN (OSUT,

BEST, LPV) care au teme

antreprenoriale și sunt deja

renumite în comunitatea UTCN

din Cluj-Napoca, Alba, Bistrita

(de ex. EBEC sau Polihack)
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Activități
și rezultate 2

Sprijinirea inițiativelor de afaceri ale studenților UTCN

Activitatea 5. Organizarea unei tabere de antreprenoriat

Activitatea 6. Organizarea unei sesiuni de idei de afaceri „Unleashing Innovation“

Activitatea 7. Facilitarea contactului cu potențiali investitori

Activitatea 8. Organizarea de spații speciale pentru comunități de afaceri pentru

studenți și absolvenți

Rezutat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4

Un număr de 10 studenți au 

participat la o tabără de 

antreprenoriat în inginerie, 

organizată în colaborare cu 

organizația Define School

S-a organizat o competiție de

idei de afaceri unde au fost

selectate 20 de propuneri

viabile pentru a fi lansate pe

piață.

Studentii care s-au inscris la

categoria prototipuri au avut

oportunitatea de a utiliza 8

imprimante 3D pentru

construirea/extinderea

prototipului lor.

In data de 24.11.2020 s-a

organizat evenimentul „Demo

day” care a facilitat legătura

dintre studenții selectați și 18

potențiali investitori din Cluj-

Napoca.

S-a dezvoltat spațiul virtual

prin adaugarea a două secțiuni

suplimentare:

1. Materiale educaționale în

domeniul antreprenorial,

2. Marketplace pentru

facilitarea colaborării

studenților transdiscilinar

(propuneri de proiecte și

anunțuri de selectare a

membrilor necesari

echipelor).
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Buget

63%

37%

Male

Female

Categorii de cheltuieli 2020

I. Cheltuieli de personal - 28.405 lei 

1. Cheltuieli cu salarii - 28.405 lei 

2. Cheltuieli cu deplasări interne și internaționale - 0 lei 

II. Cheltuieli materiale - 161.000 lei și 33.000 lei cofinanțare UTCN (burse)

III. Alte cheltuieli eligibile – 29.000 lei (regie si proiecte educaționale asociații 

studențești)

IV. Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității - 0 lei 

TOTAL – 251.405 lei (din care 33.000 lei cofinanțare UTCN)



Contact: www.sas.utcluj.ro

E-mail: sas.utcluj@gmail.ro

http://www.sas.utcluj.ro/

