
 
 
 
 
                               

 
 

 

RAPORT DE IMPLEMENTARE 

al proiectului  

CNFIS-FDI-2022-0474 

CONSOLIDAREA ȘI DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR 
ANTREPERNORIALE STUDENȚEȘTI PRIN ȘI PENTRU STUDENȚI ȘI 

DOCTORANZI ÎN CADRUL UMFVBT 

 

Scopul principal al proiectului a fost reprezentat de dezvoltarea, încurajarea și sprijinirea abilităților 
antreprenoriale ale studenților și absolvenților (primii 3 ani de la finalizarea studiilor) UMFVBT 
fiind centrat pe facilitarea implementării de societăți funcționale dar și formare de formatori. S-a 
prevăzut identificarea de colaborări antreprenoriale de succes, cu impact bazat pe cerere și ofertă 
avantajoasă.  

Obiectivele specifice ale proiectului au fost în număr de trei și pentru atingerea rezultatelor s-au 
desfășurat mai multe activități, prezentate in cele ce urmează. 

O1. Managementul proiectului.  

- 15 contracte de muncă și pontaje lunare și state de plată în funcție de implicarea personalului 
în proiect 

- 2 planuri detaliate - organizatoric și de achiziții 
- 2 rapoarte de progres, 18 referate de necesitate, 1 raport tehnic și financiar, 1 raport de 

implementare 

O2. Constituirea și dezvoltarea unui grup de studenți/absolvenți cu abilități 
antreprenoriale promotor al antreprenoriatului în cadrul umfvbt și liant între 
mediul universitar și mediul de afaceri 

S-a realizat selectarea personalului (studenți/absolvenți, doctoranzi, tineri cercetători cu aptitudini 
antreprenoriale, mentori, formatori) în vederea constituirii grupului SAStart Health. Au avut loc 
acțiuni de tipul training urilor și atelierelor de lucru la sediul unor firme/companii recunoscute, în 
cadrul acțiunii „Antreprenoriatul între vis și realitate” și sistematizarea activităților de mentorat, 
intermedierea acțiunilor antreprenoriale ale studenților cu personal din mediul de afaceri local, 
național, internațional și formarea tinerilor antreprenori. S-a realizat consilierea studenților în ceea 
ce privește tipurile de fonduri publice existente, modul de accesare, modul de documentare și 
întocmire a planurilor de afaceri cu detalierea diferitelor concepte de management (științific, 
instituțional). 

În urma acestora pot fi cuantificate următoarele rezultate: 

- Planul de acțiuni al SAStart Heath 



 
 
 
 
                               

 
 

- O pagina de internet a SAStart Health (http://sastarthealth.umft.ro/) 
- 8 workshop-uri și 2 conferințe (>300 de  participanți) 
- 3 training-uri organizate la sediul unor companii (>30 studenți) 
- 2 stagii de practică la antreprenori de success (>10 studenți selectați în cadrul programului 

„Antreprenoriatul între vis și realitate” ) 
- 4 contracte de colaborare/parteneriat cu antreprenori din domeniul sănătate sau aflați în 

strânsă legătură cu acesta 
- 6 acțiuni de mentorat (>100 studenți) 
- o bază de date cu mentori (>20 mentori din categoria cadrelor didactice și antreprenorilor) 
- 1 curs de competențe antreprenoriale acreditat (12 participanți, personal și studenți) 
- 5 studenți manageri pentru o zi la companii de succes din domeniul sănătate 

 
O3. Susținerea ideilor inovatoare de afaceri ale studenților/absolvenților 
UMFVBT. crearea unui program de tip start-up 

Susținerea ideilor inovatoare de afaceri ale studenților/absolvenților UMFVBT. Simularea unor 
programe de tip Start-Up. A avut loc participarea studenților/absolvenților cu proiecte personale 
sau proiecte de echipă (idei teme interdisciplinare) în prezența unor comisii alcătuite din mentori și 
antreprenori de succes în domeniu, concursuri pentru selectarea proiectelor cu idei inovatoare, 
manifestări de expuneri a planurilor de afaceri și constituirea punctului central de lucru și al 
platformei on-line SAStart Health. S-a constituit și dezvoltat spațiul destinat acțiunilor grupului 
SAStart Health. 

Rezultatele obținute în cadrul acestui obiectiv sunt prezentate în continuare. 

- Un târg de expunere a planurilor de afaceri cu premierea celor mai bune 
- O competiție de planuri de afaceri 
- Un spațiu functional de desfășurare a acțiunilor (on-line, on-site) organizate și consiliate de 

SAStart Health pentru studenții/absolvenții UMFVBT. 
- Materiale specifice acțiunilor SAStart Health pentru distribuirea pe platforme de social media 

(Facebook, Twitter, Instagram) cu implicarea a 8 studenți 

Rezultatele prevăzute în propunerea de proiect au fost atinse în totalitate și sunt vizibile pe site-ul 
proiectului (https://www.umft.ro/sastart-health_2022/). 

Fiecare categorie de cheltuieli a fost utilizată conform propunerii de proiect: cheltuielile de 
personal au inclus salariile membrilor echipei; cheltuielile materiale au fost destinate în principal 
amenajării spațiului dedicat funcționării grupului SAStart Health, organizării evenimentelor 
prevăzute, realizării website-ului etc.; categoria de alte cheltuieli eligibile s-a utilizat în vederea 
susținerii regiei universității iar co-finanțarea s-a încadrat la capitolul de cheltuieli materiale și a 
fost destinată achizițiilor de tehnică IT, acordării de burse pentru studenții implicați în manifestările 
din cadrul proiectului. 


