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Studenți UTCN -
Antreprenori în Lumea 
digiTală (SALT) 2022

Domeniul 4: Susținerea
activităților societăților
antreprenoriale studențești
(SAS) din cadrul universităților

Director proiect:

Conf. Dr. Constantinescu-Dobra Anca

Perioada de implementare:01.04-16.12.2022
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Scopul Proiectului

Scopul SALT 2022 este de:

1. sprijinire, dezvoltare și încurajare a spiritului antreprenorial în rândul

studenților și absolvenților UTCN

2. facilitarea înființării de entități juridice funcționale.

FOCUS:

- mentorarea studenților pentru a-și înființa firme

- atragerea mai multor studenți prin expunerea lor la educație

antreprenorială și conectarea lor cu lideri din mediul de business.
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Obiectivele
Proiectului

Obiectiv 1

Dezvoltarea de competențe și abilități

antreprenoriale pentru cel puțin 1000

de noi studenți UTCN prin participarea

la 20 activități de educație

antreprenorială și organizarea de

activități de mentorat pentru cel puțin

26 de echipe, în intervalul aprilie-

decembrie 2022.

Obiectiv 2

Susținerea inițiativelor de afaceri

pentru cel puțin 26 echipe

transdisciplinare de studenți și

absolvenți, prin organizarea unui

concurs de idei de afaceri și

consolidarea sistemului suport de

networking, în intervalul mai-

decembrie 2022.



Workshop-uri susținute de antreprenori de 
succes din diferite domenii de activitate.

Concursuri pentru finanțarea ideilor

ORGANIZARE EVENIMENTE

Sprijin în dezvoltarea unui plan de afaceri sau de 
finanțare, rafinarea ideilor și testarea acestora pe 
piață

INFORMARE in AFACERI

Activități de mentorat pentru studenții care vor să înființeze un start-up

MENTORAT si NETWORKING
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Activități
și rezultate 1

Dezvoltarea de competențe și abilități antreprenoriale

Activitatea 1. Organizarea zilelor antreprenoriatului în UTCN

Activitatea 2. Consolidarea programului 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 20
workshopuri și 3 conferințe
cu antreprenori Teme:
bazele afacerii:
managementul cashflow-ului,
vânzare; bazele
antreprenoriatului: etica,
modele de business
inovative, crearea
oportunităților, lean start-up;
mindset antreprenorial:
inovativitate, gândire
creativă, evaluarea riscurilor,
managementul schimbării,
utilizarea rețelelor de
afaceri.

S-au încheiat contracte de
parteneriat cu încă 4
companii din mediul de
business care vor fi
antreprenori în rezidență.
Participanții concursului de
prototipuri si studenții cu idei
antreprenoriale au fost
mentorați după un program
prestabilit.

Mentorii UTCN, cadre didactice,
au facilitat networkingul
studenților cu persoane
relevante din mediul de afaceri,
incubatoare, acceleratoare.

Internaționalizarea activității
SAS s-a făcut prin cooperare cu
EUT +, Holon Institute of
Technology, Univ. de Știinte
Viena

S-au finanțat 3 programe
desfășurate de organizațiile
studențești UTCN (OSUT,
BEST) 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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1. O școală de vară 

antreprenorială internațională cu 

35 studenți din 6 universități EUT+

2. 10 studenți au participat la o 

tabără de antreprenoriat în 

inginerie, în colaborare cu Define 

School.

3. In cadrul “Manager pentru o zi”, 

20 studenți au făcut practica

antreprenorială la companii

locale.

Activități
și rezultate 2

Sprijinirea inițiativelor de afaceri ale studenților UTCN

Activitatea 5. Conectarea cu rețele antreprenoriale internaționale

Activitatea 5. Organizarea unei sesiuni de prototipuri „Prototipation“

Activitatea 6. Concurs de idei de afaceri și facilitarea contactului cu potențiali
investitori

Activitatea 7. Organizarea de spații speciale pentru comunități de afaceri
pentru studenți și absolvenți

Rezutat 4 Rezultat 5 Rezultat 6 Rezultat 7

Un număr de 8 echipe de
studenți care s-au inscris la
categoria prototipuri au
primit kituri
Arduino/RaspberryPI pentru
extinderea prototipului lor.
Mentorii in rezidență și
mentorii UTCN au stat la
dispoziția lor pentru a-i
consilia în vederea dezvoltării
ideii de afaceri.

In data de 22.11.2022 s-a
organizat evenimentul
„Demo day” care a facilitat
legătura dintre studenții
UTCN și 17 potențiali
investitori din Cluj-Napoca.
Au fost selectate 17 de
propuneri viabile pentru a fi
prezentate, celalalte
necesitând completări.
Evenimentul a avut două
sectiuni: idei, prototipuri
Premii: în valoare de 20.000
Euro

S-a dezvoltat spațiul virtual
prin adaugarea a două
secțiuni suplimentare:

a) Podcasturi cu 
antreprenorii în
rezidență, 

b) Testimoniale
motivaționale ale 
studenților

Spațiul de lucru SAS UTCN a
fost eficientizat
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Echipa de 
implementare
MENTORI UTCN

Anastasiu Livia -Construcții
Bodi Ștefan- IIRMP
Câmpean Emilia – Extensia Bistrita
Chiorean Radu - ARMM
Cîrstea Ștefan - IE
Constantinescu-Dobra Anca - IE
Dragomir Mihai – IIRMP
Dragomir Diana - IIRMP
Fenișer Cristina –Extensia Alba
Ilieș Nicoleta - Construcții
Maier Veronica - IE
Meza Șerban – ETTI
Misaroș Marius – AC, doctoranzi
Moldovan Ioana – Constructii, Arhitectură
Stan Ovidiu - AC
Lobonțiu Gabriela - Inginerie Baia Mare
Vele Cristian- Stiinte, Baia Mare

https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/constructii/
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/constructii/
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/arhitectura-si-urbanism/
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/cunbm-inginerie/
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/cunbm-stiinte/
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Buget

63%

37%

Male

Female

Categorii de cheltuieli 2022

I. Cheltuieli de personal - 67.182,52 lei 

II. Cheltuieli materiale – 160.817,48 lei și 34.200 lei cofinanțare 
UTCN (burse)

III. Alte cheltuieli eligibile – 10.000 lei (proiecte educaționale 
asociații studențești)

TOTAL – 272.200 lei (din care 34.200 lei cofinanțare UTCN)



Contact: www.sas.utcluj.ro

E-mail: sas.utcluj@gmail.ro

Anca.constantinescu@enm.utcluj.

ro

în eco-sistemnul antreprenorial 

http://www.sas.utcluj.ro/
mailto:sas.utcluj@gmail.ro
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