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2011 - Apple in Business ( Mărul în
afaceri)

Am participat la prima editie care a fost din
toate punctele de vedere bine organizată. Workshople au fost puține dar interesante.
Am vizitat cateva companii care se ocupau cu
transport de mere si livezi ce a fost cu adevărat
interesant pentru noi sa vedem. Deasemenea noi am
văzut producția de vioare în Reghin. Activitățile au
fost cu adevărat placute și distractive de a participa
la ele și a fost interesant să întâlnim studenți
internaționali.
I attended the first eddition which was all in
all well organised. The workshops were few, but
interesting. We visited some companies that had
apple orchards and logistics which was really
interesting to see. Also we saw the violin production
at Reghin. The activities were really nice and fun to
attend too and it was interesting to meet
international students!

2011 - Apple in Business ( Mărul în afaceri)
2012 - Entrepreneurship in ecotourism and regional
development (Antreprenoriat în ecoturism și dezvoltare
regională)
2013 - Gastronomy in Europe – culture & business,
traditions & trends (Gastronomia în Europa – cultură şi
afacere, tradiţie şi tendinţe)
Workshop-ile sunt bine organizate ce conțin
suficientă informație pentru a elabora un plan de
afaceri și ajută la dezvoltarea unei simple idei intr-o
afacere atractivă. Multe experiențe frumoase. Este
un proiect bun ce evoluează pas cu pas și an de an.
Sper ca proiectul BEST va continua ca o tradiție ți va
fi transformat în cartea de vizită a Universității Petru
Maior din Tîrgu Mureș.
The workshops are well organized that
contains enough information for making a business
plan and helps you to develop a simple idea in
attractive business. It is simple: a lot of fun and great
experiences. It is a nice project that is developed step
by step and year by year. I hope Project BEST will be
continued as a tradition and will be transformed in
a visit card of Petru Maior university from Targu
Mures.
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Alexandra MIRON
“ Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș
2011 - Apple in Business ( Mărul în afaceri)

Metodele de antrenament au fost foarte
eficiente, ne-au ajutat. Cu toate cunoștințele
obținute am reușit să creăm un plan de afaceri. Ceea
ce am învățat aici ar putea să se aplice și provocărilor
noastre profesionale pe viitor.

.
The training methods were very effective, they
helped us. With all the obtained knowledge we were
able to create a business plan. What we learned here
could also apply to our future professional
challenges

Activitățile exrta erau minunate. După 6 ani
îmi amintesc tot ce vizităm și nopțile frumoase pe
care le-am petrecut. Fabrica de suc de mere, fabrica
de vioare erau locuri frumoase pe care le-am vizitat,
gasind informatii complete despre munca lor, despre
procesul de productie si despre ce inseamna o
afacere. Am participat, de asemenea, la petrecerea
pentru Ziua Națională a Franței și m-am bucurat
mult de timpul petrecut cu colegii români și francezi.

The exrta activities were amazing. After 6 years
I still remember everything we visit and lovely nights
we spent. Apple juice factory, the violin factory were
nice places we visited, finding intresting information
about their work, about the production process and
what a business means. I also attended the party for
France National Day and enjoy spanding time with
Romanian and French colleagues

Sunt foarte bucuros că am avut ocazia să fac
parte din prima ediție a proiectului BEST. Academia
de vară mi-a dat o mulțime de informații, am
dezvoltat multe abilități și am petrecut timp cu
oameni de la care am avut multe de învățat

I'm so glad that I had the opportunity to be
part of the first edition of the BEST project. Summer
Academy gave me a lot of information, I have
developed many abilities and spent time with people
from whom I had a lot to learn.
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Marek Lavčák
28 ani
Slovakia
2012 - Entrepreneurship in ecotourism and regional development
(Antreprenoriat în ecoturism și dezvoltare regională)

Cunoștințele și sfaturile pe care le-am primit în
cursul antrenamentului mi-au declanșat cariera în
start-up și antreprenoriat. După vara petrecută în
România, am început cu dezvoltarea personală în
domeniul antreprenoriatului și marketingului. BEST
mi-a schimbat viața.

Knowledge and advices I received during the
training triggered my startup and entrepreneur
carrier. After the summer spent in Romania, I
started with personal development in the field of
entrepreneurship and marketing. BEST have
changed my life.

Toate vizitele au fost o plăcere. Mi-au ajutat să
înțeleg cât de ușor este să încep cu ideea și să dezvolt
afaceri mici de succes. Colegii de câteva zile, prieteni
pentru restul vieții.

All the visits were pleasure. They helped me to
understand how easy is to start with idea and
develop successful small business Colleagues for few
days, friends for rest of the life.
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Vlad FURNEA
25 ani
“ Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș
2013 - Gastronomy in Europe – culture & business, traditions & trends
(Gastronomia în Europa – cultură şi afacere, tradiţie şi tendinţe)
Antrenorii au avut metode captivante, au avut o
experiență mare și au știut să motiveze tinerii
studenți. Ne-am legat de mari relații, am învățat
multe lucruri utile în ceea ce privește oragnizarea
unei mini afaceri bio-agro. A fost o săptămână
minunată, am avut multe activități, am vizitat multe
locuri și am întâlnit oameni grozavi cu o poveste
grozavă pe care să o împărtășim. Workshop-urile au
fost un succes, am învățat cum să dezvoltăm o mică
afacere ecologică. Fiecare coleg a fost captivat de
vizite și, desigur, am avut o mare experiență.
Weekend-ul BEST este cel mai bun! Aș dori să
merg din nou în fiecare an pentru a afla mai multe
despre diferite subiecte, pentru a întâlni noi
studenți, pentru a lega noi relații. Activitățile vă vor
ajuta să dezvoltați noi competențe sau să vă
îmbunătățiți performanțele. Puteți învinge și temerile
legate de vorbirea în public și aveți posibilitatea de a
lua decizii pentru echipa dvs. de atelier. Recomand
această tabără de vară tuturor studenților. Vă salut
pe toți!

The coaches had captivating methods, big
experience and they knew how to motivate young
students. We bound great relationships, we learned
many usefull things regarding the oragnization of a
mini bio-agro business.
In was a great week, we had many activities,
we visited many places and we meet great people
with great story to share. The workshop was a
success, we learned how to develop a small organic
business. Every colleague was captivated by visits
and togheter we had a great experience.
The BEST weekend is the best!! I would like to
go again every year to learn about different topics, to
meet new students, to bound new relationships. The
activities will help you to develop new skils or to
improve the actual. You can defeat also fears
regarding public speaking and you have the
posibility to take decisions for your workshop team.
I recomand this summer camp to every student. I
salute you all!
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Iulia Mare
50 ani
Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș
2013 - Gastronomy in Europe – culture & business, traditions & trends
(Gastronomia în Europa – cultură şi afacere, tradiţie şi tendinţe)

Mai in glumă mai în serios, am mucit jucându-ne și bucurându-ne de ceea ce facem . Totul a fost
gândit în așa fel, să pară o joacă, dar să te pună totuși serios la treabă. Să faci echipă cu tineri total
necunoscuți și să dai din tine ce e mai bun, să te implici în final de parcă ar fi în joc viitorul afacerii
comune. Prin Recreație s-a ajuns la Creație.
S-a conturat o imagine holistică care a fost ca o bază de date din care ne-am inspirat, descoperind
cum modul unic de a gândi al fiecărui antreprenor , s-a transpus într-o afacere originală. Asta am facut
apoi si noi, echipele, prin proiectele noastre

More jokingly more seriously, we played our play and enjoying what we do. Everything was thought
to sound like a play, but to get you seriously at work. Doing the team with the totally unknown young
people and giving you the best, getting involved in the end as if the future of the common business were
at stake. Through recreation, creation came to an end.
A holistic image has emerged that has been a database we have inspired, discovering how the
unique way of thinking of each entrepreneur translates into an original business. That's what we, the
teams, did, through our projects
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Au fost zile trăite intens, concentrate în voie bună și bună dispoziție. S-au legat prietenii, care se
păstrează în ciuda distanțelor sau altor aparente obstacole. Unele prietenii au dus chiar la căsătorii, și
ne bucurăm împreună de reușitele și împlinirile celor care au împărtășit bucuria nunții sau ale botezului
cu noi. Unii am reușit, să ne cunoaștem mai bine, să câștigăm încredere , să ne inspirăm reciproc și
prietenia a dus mai apoi să ne dorim să fim împreună nu doar la un ceai ci și la muncă, într-o afacere
comună. Ceea ce a fost fascinant a fost să vezi cum o sămânță plantată cu voie bună, cu o viziune pozitivă,
mai mult în joacă decât prea serios, a prins roade și crește. Crește și acum. Doresc ca acest teren să fie
the BEST, să fie peste ani tot mai fertil și să ne bucure cu roadele lui pe toate planurile. Mulțumesc pentru
că împărtășiți această bucurie și vă felicit pentru ceea ce faceți.

There have been lively days, concentrated in good well being and good mood. Friends have been
tied up, kept in spite of distances or other apparent obstacles. Some friends even married, and we are
delighted with the achievements and accomplishments of those who have shared the joy of marriage or
baptism with us. Some have managed to get to know each other better, to gain trust, to inspire each
other, and friendship has led us to be together not only for tea but also for work, in a common business.
What was fascinating was to see how a well-planted seed with a positive view, more playful than too
serious, caught up and grows. Grow now. I want this land to be the best, to be more and more fertile and
to enjoy its fruits on all levels. Thank you for sharing this joy and thanks for what you are.
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Wanner Chloé
22 ani
Université de Strasbourg
2014 - Treasures from Nature (Comori din Natură)

A fost cu adevărat interesant, noi am învățat
cum să lucrăm într-o echipă internațională, cum să
fim proactivi și eficienți într-un timp foarte scurt.

It was really interesting, we learned how to
work in international team, how to be pro activ and
efficient within a short time.

Vizitele și serile de socializare au fost toate
plăcute, prietenoase și interesante. Descoperind
România a fost cu adevărat minunat. Sunt
recunoscătoare
pentru
această
excelentă
oportunitate de a face parte din programa BEST

Visits and evening were all really nice, friendly
and interesting. Discovering Romania was really
awesome ! Multumesc !!
I am really grateful for this great opportunity
to take part to the Best program.
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Karina Zsombori
24 ani
Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș

2014 - Treasures from Nature (Comori din Natură)
2015 - Ideas 4 Community (Idei pentru Comunitate)
2016 - Innovations 4 valuing cultural & patrimonial heritage
(Inovații pentru valorificarea moștenirii culturale și patrimoniale)

Vizitele - educative oferă o experiență unică,
activități de seară - excelente pentru cunoasterea
participanților, team building și relaxare după toate
eforturile depuse
BEST a fost cea mai uimitoare tabără de vară
la care am participat. Oferă o experiență unică de
învățare în care am putut să-mi testez și să-mi
dezvolt calitățile, abilitățile, să descopăr afacerile
locale și să cunosc oameni cu același interes..

Visits- educative and offer a unique
experience, evening activities- great for bonding,
team building and relaxing after all the hard work
BEST was the most amazing summer camp i
participated to. It offers a unique learning experience
where i was able to test and develop my skills,
abilities, discover local businesses and get to know
people with similar interest.
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Mihai Timuș
23 ani
Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș
2014 - Treasures from Nature (Comori din Natură)
2015 - Ideas 4 Community (Idei pentru Comunitate)
2016 - Innovations 4 valuing cultural & patrimonial heritage (Inovații
pentru valorificarea moștenirii culturale și patrimoniale)

Metoda de formare "BEST" este inovatoare,
interesantă și cu siguranță eficientă. Ne ajută să
descoperim și să dezvoltăm abilitățile noastre
antreprenoriale. Din cauza acelor abilități și metode
pe care le-am învățat, acum este mai ușor pentru
mine să înțeleg și să dezvolt un model de afaceri.
Activitățile de după workshop au fost cel mai bun
mod de a construi echipe și a le face să funcționeze
bine în rezolvarea diferitelor probleme nu doar în
elaborarea unui plan de afaceri. Majoritatea
participanților și-au făcut prieteni și au ținut
legătura cu ei chiar și acum.
Ultimul lucru pe care îl pot împărtăși acum
este mulțumirea pentru toți oamenii care au
dezvoltat Proiectul BEST și l-au susținut în toți acești
ani. Acesta este un copac plantat care ne va da
rezultate minunate în viitor. Cele mai bune gânduri

The "BEST" training method is innovative,
interesting and for sure efficient. It helps us discover
and develop our entrepreneurial skills. Because of
that skills and methods which we learned, now it`s
easier for me understand and develope a business
model. The after workshop activities was the best
way of team building and make them work well in
solving different problems not just in developing a
business plan. Most of participants made friends
and kept in touch with them even now.
The last thing i can share now is thank for all
people who developed BEST Project and supported it
during all this years. This is a planted tree what will
give us awesome results in future. BEST wishes.
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Sebastian Birghiș
27 ani
Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș
2015 - Ideas 4 Community (Idei pentru Comunitate)
2016 - Innovations 4 valuing cultural & patrimonial heritage (Inovații
pentru valorificarea moștenirii culturale și patrimoniale)

Activitățile extra, au avut un impact deosebit în coeziunea grupului înainte de a trece la lucruri
serioase și a creat legături între studenți. Studenții au avut o perioadă în care s-au cunoscut, au discutat
idei și experiențe, lucruri care i-au ajutat în crearea echipei. De asemenea, în timpul vizitelor, am avut
ocazia să cunoaștem oameni care au reușit să deschidă și să dezvolte o afacere, oameni care ne-au
împărtășit secretele lor, pașii făcuți, dar și greutățile și dificultățile pe care le-au întâmpinat de-a lungul
timpului. În timpul acestor vizite, studenții au putut adresa întrebări întreprinzătorilor și au putut crea
legături cu aceștia.

It’s an innovative way to learn new things and continue Extra activities have had a great impact on
group cohesion before moving on to serious things and creating student connections. The students had
a time when they met, they discussed ideas and experiences, things that helped them in creating the
team. Also, during the visits, I had the opportunity to meet people who managed to open up and develop
a business, people who did not share our secrets, the steps taken, but also the difficulties and difficulties
that they had encountered over time. During these visits, students were able to ask entrepreneurs
questions and establish links with them.
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De la cap la coadă, a fost o experiență extraordinară, pe care o recomand oricărui student. Am avut
ocazia să cunosc oameni minunați și să leg prietenii pe viață. Nu pot să uit momentul în care le-am
prezentat oaspeților noștri, tradițiile românești din zona Reghinului, de care au fost de-a dreptul încântați.
Pentru mine sunt de neuitat cele două ediții BEST la care am participat, și, îmi doresc ca acest program
să dăinuie mult timp de acum încolo, tocmai pentru a le da șansa și altor studenți să intre în contact cu
lumea afacerilor, la propriu; fiindcă nu poți să ajungi mare, dacă nu te pregătești cu cei mai buni!

From head to tail, it was an extraordinary experience I recommend any student. I had the
opportunity to meet wonderful people and relate to my friends for life. I can not forget the moment when
we presented our guests, the Romanian traditions in the region of Reghin, which they were impressed
with. For me, there are two best BEST editions I've been to, and I want this program to be a long time
now, just to give other students the chance to get in touch with the business world; because you can not
get big if you do not prepare yourself with the best!
Mahon Coralie
25 ani
Université de Strasbourg
2016 - Innovations 4 valuing cultural & patrimonial heritage
(Inovații pentru valorificarea moștenirii culturale și patrimoniale)

Era un pic cam dificil. Poate că ritmul cel mai
bun este o vizită de o zi, iar ziua următoare lucru
asupra proiectului.

It was a little bit difficult. Maybe the better
rhythm is one day visit and the other day working
about the project.

A fost minunat și permite
României și a locuitorilor ei.

It was great and it permits to discover Romania
and their inhabitants

descoperirea
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Martin
University of Kosice Slovakia
2015 - Ideas 4 Community (Idei pentru Comunitate)

Școala de vară BEST a fost o experiență
extraordinară. Am avut ocazia să întâlnesc o
mulțime de oameni interesanți, noi. Participarea mea
la proiect mi-a ajutat să-mi sporeasc abilitățile
antreprenoriale și cele de comunicare. După proiect,
am o mulțime de idei noi despre cum să-mi urmăresc
propria oportunitate antreprenorială. Sunt foarte
fericit și recunoscător pentru că am făcut parte din
BEST Summer School 2015. (Martin, Slovacia)

BEST International Summer School was great
experience.I had a chance to get to know a lot of new,
interesting people. Participating in the project helped
me to increace my entrepreneurial skills and
communication skills. After the project I have a lot of
new ideas how to pursue entrepreneurship
opportunities of my own. I am really happy and
thankful for beeing part of the BEST Summer School
2015. (Martin, Slovakia)
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Jakub Danko
University of Kosice, Slovakia
2015 - Ideas 4 Community (Idei pentru Comunitate)

Pentru mine a fost săptămâna asta, una dintre
cele mai bune din viața mea. Am întâlnit o mulțime
de oameni noi și am făcut numeroase contacte cu
persoane interesante. Această experiență m-a
învățat cum să comunic și să colaborez cu alte
națiuni fără a folosi limba mea maternă. Vă
mulțumesc încă o dată pentru organizarea ei, totul a
fost grozav, poate că în primele zile au existat mici
probleme (de exemplu, film fără subtitrare în
engleză), dar după toată săptămâna am uitat ce a
fost negativ și am doar cele mai bune amintiri.
Mulțumiri organizatorilor, antrenorilor și oamenilor
din România pentru săptămâna frumoasă .

For me was this week one of the best in my life.
I met a lot of new people and made many contacts
with interesting individuals. This experience also
teached me how to comunicate and cooperate with
other nations without using my native language.
Thank you once more for organising it, everything
was great, maybe first days there were some small
problems (for example movie without english
subtitles) but after the whole week I forgot to
anything negative and have only the BEST
memories. Thanks organizators, coaches, young
coaches and people in Romania for the beatiful week.
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Diana
University of Kosice, Slovakia
2015 - Ideas 4 Community (Idei pentru Comunitate)

Academia Internațională de Vară a fost o mare
experiență pentru mine. Mi-a ajutat să îmi
îmbunătățesc abilitățile în domeniul limbii engleze,
în special în ceea ce privește comunicarea și
abilitățile mele antreprenoriale. Am învățat să lucrez
cu o echipă internațională unde oamenii se află pe
diferite linii de gândire și se specializează pe diferite
domenii de studiu. De la început a fost un pic mai
greu, dar apoi am profitat foarte bine de această
colaborare în echipă. Ultimul lucru, dar nu mai
puțin important, a fost că această Academie de Vară
a construit o nouă prietenie internațională cu mulți
oameni minunați. Nu știam că o școală în timpul verii
poate fi atât de interesantă și amuzantă. Mulțumesc
tuturor celor care au participat la această Academie
de Vară BEST!

International Summer Academy was a great
experience for me. It helped me to improve my
English language skills especially in terms of
communication and also my entrepreneurship skills.
I learnt to work with international team where people
are on different thinking lines and specialize on
different fields of study. From the beginning it was a
little bit harder, but then we took the best from this
teamwork. The last but not less important thing was
that this Summer Academy built new international
friendship with a lot of wonderful people. I didn´t
know that having a school during summer can be so
interesting and funny. Thanks to all people who
participated on this BEST Summer Academy!
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Michaela
University of Kosice, Slovakia
2015 - Ideas 4 Community (Idei pentru Comunitate)

Academia de vară 2015 a fost o experiență
foarte mare pentru mine. Am întâlnit o mulțime de
tineri interesați și am avut posibilitatea de a cunoaște
România. A fost interesant să lucrezi în echipa
internațională, unde toată lumea avea programe de
studiu și abilități diferite. Îmi pot dezvolta abilitățile
de comunicare și îmi pot îmbunătăți abilitățile
lingvistice. De asemenea, am acumulat noi
cunoștințe despre întreprinzător și idei de afaceri.
Mulțumită întregului personal al Academiei de vară.
A fost săptămâna perfectă.

Summer academy 2015 was very great
experience for me. I met a lot of interesting young
people and I had possibility to know Romania. It was
exciting to work in international team
where
everybody had different study program and skills. I
could develop my communication skills and improve
my language skills. Also I gained new knowledge
about enterpreneurship and business ideas. Thanks
to all Summer Best Academy staff. It was the perfect
week.
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Cristina MATEI
“ Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș
2016 - Innovations 4 valuing cultural & patrimonial heritage
(Inovații pentru valorificarea moștenirii
2017 - Flavour is my business (Aromele sunt afacerea mea)

Cel mai placut lucru a fost ca grupul a fost format
din studenti din diferite tari. Astfel am colaborat cu
diferite mentalitati in diferite limbi, cum ar fi
romana, engleza si franceza. Astfel am dezvoltat si
abilitati de traducator, nu doar de manager. A fost
oarecum complicat, dar deloc plictisitor. Si da, ideile
de afaceri de la BEST sunt planuri de viitori pentru
unii participanti.

The most pleasant thing was that the group
was made up of students from different countries. So
we collaborated with different mentalities in different
languages, such as Romanian, English and French.
Thus, I also developed translator skills, not just the
manager. It was somewhat complicated, but not
boring. And yes, business ideas from BEST are
future plans for some participants.

Da, a fost o experienta minunata sa
descoperim procesul de formare si functionare a
unor intreprinteri din Judetul Mures. In aceste vizite
am inteles ca ambitia face totul.

It was a wonderful experience to discover the
process of training and functioning of some Mures
County enterprises. In these visits I understand that
ambition is all over.

Prima prezentare in limba engleza, o limba pe
care nu am studiat-o niciodata. BEST te poate
orienta spre o cariera de succes. BEST iti propune
minunate idei de afaceri.

First English presentation, a language I have
never studied. BEST can guide you to a successful
career. BEST offers you wonderful business ideas.
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Estelle METZGER
21 ani
Université de Strasbourg
2016 - Innovations 4 valuing cultural & patrimonial heritage
(Inovații pentru valorificarea moștenirii culturale și
patrimoniale)

Am apreciat cu adevărat metoda folosită. Am
învățat multe despre metoda de a dezvolta un proiect
al companiei. Ar fi grozav de organizat una sau două
activități în plus în timpul serilor de socializare
(jocuri cu toată lumea ...) BEST a fost grozav! Am
amintiri bune despre vizite, dar și atmosfera bună
datorită organizatorilor

I really apreciated the method used. I learned
a lot about the method to develop a company project.
It would be great to organize one or two more
activities during the evening (games with
everybody...) BEST was great! I still have good
memories of the visits but also the good atmosphere
thanks to the organizers :)
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Gabriel Gencsi
Slovakia
Technical University of Kosice, Economic Faculty
2016 - Innovations 4 valuing cultural & patrimonial heritage (Inovații
pentru valorificarea moștenirii culturale și patrimoniale)
Era bine organizată. Antrenorii au avut o abordare foarte familiarizată și profesională. Mi-a plăcut că am
putea fi creativi și am fost liberi să ne exprimăm opiniile cu privire la subiecte și am colaborat cu oameni din
alte națiuni. Acest lucru a făcut ca atelierele să fie și mai interesante.
A fost ceva uimitor. Era util, interesant și distractiv în același timp. Această parte mi-a plăcut cel mai
mult. Antreprenorii locali și oamenii pe care i-am întâlnit au fost unul dintre cele mai bune puncte ale
programului.Am multe amintiri din această săptămână pe care am petrecut-o în Transilvania în acea vară. Cred
că nici măcar nu ar fi suficient spațiu pentru a le scrie aici. Bineînțeles că îmi amintesc că sosesc atunci când
toată lumea a fost foarte utilă și prietenoasă imediat, chiar dacă nu ne-am întâlnit niciodată înainte.
It was well organised. The couches had very familiar and professional approach. I liked that we could be
creative and we were free to say our oponions about the topics and we worked together with people from other
nations. That made the workshops even more interesting.
It was something amazing. It was useful, interesting and entertaining in the same time. This part I liked
the most. The local entrepreneurs and people who we met were one of the best points of the program.I have a
lot of memories from this week that I spent in Transylvania in that summer. I think even wouldn't have enough
space to write here all of them. Of course I remember our arriving when everybody was very helpful and friendly
immediately even if we never met each other before.
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Imediat după ce am ajuns, am vizitat un castel în mijlocul orașului și după aceea am luat cina cu toți
participanții la program. Unde primim informații mai detaliate, iar organizatorii au fost reprezentați. Am simțit
imediat că săptămâna aceasta va fi specială.
Toată săptămâna am fost foarte ocupați în mod bun. Programul a fost foarte punctual și bine făcut am vizitat
o mulțime de locuri, am avut șansa de a cunoaște oamenii locali, afacerile, cultura și tradițiile. Și, desigur, am
întâlnit o mulțime de studenți fantastici din alte țări și cred că am făcut o prietenie pe parcursul vieții. Am
recomandat acest program tuturor colegilor mei după ce am venit acasă. Aș putea vorbi despre locurile și
oamenii pe care îi cunosc acolo ore întregi. Vreau să vă mulțumesc în mod special Liviu Ciucan-Rusu, care este
unul dintre organizatori și care a avut grijă de tot pentru a merge fără probleme. Pe scurt, săptămâna aceasta
din acea vară a fost cea mai bună experiență din viața mea. A creat o mulțime de amintiri bune pentru mine că
nu voi uita niciodată. Vă mulțumesc BEST.

Right after we have arrived we visited one castle in the middle of the city and after that we had dinner
with all participants of the program. Where we get more in detail information and the organisers were
represented. I feelled immediately that this week will be special. All week we were very busy in the good way.
The schedule was very punctual and well made we visited a lot of places were we get the chance to get to know
local people, businesses, culture and traditions. And of course I met a lot of fantastic students from another
countries and I think made a lifetime friendships. I strongly recommended this program to all my classmates
after I came home. I could talk about the places and people who I get to know there really hours. I want to
thank you specially Liviu Ciucan-Rusu who is one of the organisers and who took care of everything to go
smoothly. Briefly, this week in that summer was one of my best experience in my life. It created a lot of good
memories for me that I will never forget.Thank you BEST.
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Dionis Silivestru
23 ani
Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș
2016 - Innovations 4 valuing cultural & patrimonial heritage (Inovații pentru
valorificarea moștenirii culturale și patrimoniale)

Metoda de instruire a fost una foarte
productivă, dar distractivă în același timp. Probabil
această formă de formare pe care aș vrea să o văd în
toate activitățile mele educaționale.
A fost un moment foarte interesant petrecut în
diferite activități pentru a descoperi frumusețea
Transilvaniei și, de asemenea, seri memorabile cu
prietenii și antrenorii noștri.
A fost una dintre cele mai bune experiente pe
care le-am avut vreodata pentru ca imbina
dezvoltarea de sine cu o multime de distractie. Întro săptămână reușim să descoperim multe locuri
frumoase aici în România, dar și să socializăm cu alți
oameni cu aspecte culturale diferite. Dacă voi avea
șansa să mă înscriu încă o dată la această academie,
cu siguranță o voi face.

Training method was a very productive one but
fun at the same time. Probably this form of training
I would like see in all my educational activities.,
It was a very interesting time spent in different
kind of activities to discover the beauty of
Transilvania and also memorable evenings with our
friends and coaches.
It was one of my best experience i ever had
because it combines the self development with a lot
of fun. In one week we manage to discover a lot of
nice places here in Romania but also to socialize with
other people with different culture aspects. If I will
have the chance to join this academy once again,
definitely i will do it.
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Popa Maria-Alexandra
24 ani
Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș
2016 - Innovations 4 valuing cultural & patrimonial heritage (Inovații pentru
valorificarea moștenirii culturale și patrimoniale)

Metoda de training utilizata a fost foarte eficienta si antrenanta, constituind o altfel de abordare
didactica. Mi s-a parut ca a fost o alegere foarte buna, mai ales dezvoltarea planului de afaceri pe echipe.
Aceasta metoda de invatare a fost utila si in relationarea dintre oameni, indiferent de gen, de
backgroundul cultural sau profesional pe care fiecare participant il detinea. Astfel, in urma experientei,
am acumulat diferite cunostinte, atat din punct de vedere profesional, cat si din punct de vedere al culturii
generale si al socializarii, ceea ce, cu siguranta, a adus un plus de valoare cunostintelor mele. Relatiile
cu persoane de alte nationalitati m-au ajutat sa capat o viziune mai buna asupra mediului inconjurator,
preluand lucrurile pe care le-am considerat bune, incercand, la randul meu, sa ofer parte din cultura
romaneasca studentilor straini.
The training method used was very effective and engaging, and was another didactic approach. It
seems to me that it was a very good choice, especially the development of a team business plan. This
method of learning was also useful in the relationship between people, regardless of gender, culture or
professional, which each participant held. Thus, as a result of my experiences, I have accumulated
different knowledge both professionally and in terms of general culture and socialization, which certainly
has added value to my knowledge. Relationships with people of different nationality helped to achieve a
better vision of the environment, taking on the things that I considered good, trying, in my turn, to offer
part of the Romanian culture to foreign students.
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Vizitele si evenimentele organizate ca activitati extrascolare ne-au apropiat foarte mult, ajutandune sa ne descoperim ca oameni sociali, sa impartim experiente si lucruri sau pasiuni comune, sa ne
intarim relatiile de prietenie. De asemenea, vizitele la antreprenorii locali ne-au folosit pentru a ne tine
motivati, aceste deplasari fiind foarte relevante teme abordate in workshopuri (intocmirea unui plan de
afaceri).
Mi s-a parut una din cele mai frumoase experiente avute ca si student, iar faptul ca aceasta scoala
de vara s-a desfasurat in compania unor studenti straini a fost minunat. De asemenea, am remarcat
efortul cadrelor didactice in a transmite informatii intr-un mod foarte explicit, astfel incat oricine sa
inteleaga, iar organizarea evenimentului a fost un succes, atat a deplasarilor, cat si a workshopurilor si
festivitatilor de deschidere, respectiv de incheiere. Am pastrat legatura periodica cu toti studentii membri
ai echipei din care am facut parte, planificand chiar si o intalnire generala a noastra, de data aceasta in
Franta.

Visits and events organized as extracurricular activities have come very close to us, helping us to
discover ourselves as social people, to share experiences and common things or passions, to strengthen
our friendship. Also visits to local entrepreneurs were used to motivate us, these trips being very relevant
topics addressed in workshops (drawing up a business plan).
It seemed to me one of the most beautiful experiences as a student, and the fact that this summer
school was held in the company of foreign students was wonderful. We also noticed the teachers' effort to
convey information in a very explicit way, so that everyone understood and the organization of the event
was a success, both of the trips, of the workshops and the festivities of opening and closing. I have kept
in touch with all the students of our team, planning even a general meeting, this time in France.
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Hreskova Renata
24 ani
University of Kosice,
2016 - Innovations 4 valuing cultural & patrimonial heritage (Inovații pentru
valorificarea moștenirii culturale și patrimoniale)

Sarcinile ar putea fi explicate oral, nu numai
să le citim.

The tasks could be explained more orally, not
only for us to read about them.

Vizitele au fost foarte interesante. Am simțit că
știu România puțin mai bine decât turistic. De
asemenea, fiecare seară era plină de activități! O
atmosferă perfectă. Totul a fost făcut cu o pasiune și
umor.

Visits were very interesting. I felt I knew
Romania a bit better than just tourist. Also every
evening was full of activities! Perfect atmosphere.
Everything was made with a passion and humour
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Rognean Alexandru-Sergiu
22 ani
Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș
2016 - Innovations 4 valuing cultural & patrimonial heritage (Inovații pentru
valorificarea moștenirii culturale și patrimoniale)

A fost o metodă excelentă fără nici o critică
negativă

It was an excellent method without any
negative criticism

Vizitele și evenimentele au fost binevenite și
foarte bine organizate. Mă bucur că am putut
participa la BEST, a fost o experiență unică în viața
mea, am întâlnit oameni din Franța, China și chiar
din Africa, Paola și prietena ei. Am o prietenie foarte
bună cu un băiat numit "Frank" sau mai bine spus
"fratele meu de la o altă mamă". Nu regret o secundă
pentru că am participat la BEST.

Visits and events were welcome and very well
organized. I'm glad I was able to participate in the
BEST, it was a unique experience in my life, I met
people from France, China and even people from
Africa , Paola and she`s friend . I have a very good
friendship with a boy named "Frank" or better said
"my brother from another mother". I do not regret a
second because I participated in the BEST
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Bircea Mihai
21 ani
Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș
2017 - Flavour is my business (Aromele sunt afacerea mea)

A fost o tehnică bună pentru ca am absorbit
foarte multă informație intr-un timp foarte scurt.

It was a great technique because i absorbed so
much information in such short time

A fost multe lucruri de facut in acest timp
scurt dar nimic nu a fost imposibil. Cea mai buna
experiență din acest an.

There were to many in such short time.But
nothing was imposible. Best experience from this
year

Eduard Dragan.
24 ani
Republic of Moldova
2017 - Flavour is my business (Aromele sunt afacerea mea)

Metoda de antrenament a fost intensă, dar
interesantă și distractivă. Era incitant, mi-a placut
foarte mult tot ce a fost organizat. Vreau să mă
alătur din nou.

The training method was intensive, but
interesting and fun. It was exciting, I liked a lot all
that was organised. I want to join again.
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Diana ȚĂBUICA.
24 ani
Republic of Moldova
2017 - Flavour is my business (Aromele sunt afacerea mea)

Mi-a plăcut deoarece am învățat pas cu pas
toate activitățile pe care trebuie să le facem.

I liked it because we have learned step by step
all the activities we have to do.

A fost minunat! Foarte interesant să afli
despre afacerile românești. Activitățile suplimentare
din atelier ne-au făcut să ne cunoaștem mai bine.

It was amazing! Very interesting to get known
about Romanian businesses. Extra Workshop
activities made us to know better each other.

A fost o mare experienta pentru mine. Am
cunoștințe noi despre un plan de afaceri și cum să-l
întocmesc. Acest proiect mă face să înțeleg că vreau
propria mea afacere și trebuie să lucrez pentru
obținerea rezultatelor. De asemenea, am întâlnit
oameni interesanți, am făcut prieteni noi și am
petrecut un timp minunat în România.

It was a great experience for me. I got new
knowldge about a business plan and how to make it.
This project make me understand that I want my
own business and I must to work to obtain the
results. Also, I meet interesting people, made new
friends and I spent nice time in Romania.
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Vozian Doina
20 ani
Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș
2017 - Flavour is my business (Aromele sunt afacerea mea)

Ajuta
la
dezvoltarea
relatiilor
dintre
participanti si a ideelor referitor la viitoare posibile
proiecte
Am petrecut 8 zile faine, cu oameni interesanti
si frumosi, am cunoscut culturi noi, mi-am
imbogatit
cunostintele
in
domeniul
antreprenoriatului si mi-am creat noi prieteni, cu
care pastram legatura si la moment.

Helps
develop
relationships
between
participants and ideas on future possible projects
I spent 8 days with interesting and beautiful
people, I met new cultures, I enriched my knowledge
in the field of entrepreneurship and created new
friends with which I keep in touch at the moment.
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Valuță Nicolae
23 ani
Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș
2017 - Flavour is my business (Aromele sunt afacerea mea)
Este o modalitate inovatoare de a învăța lucruri noi
și de a continua să studiezi în timpul verii,
combinate cu plăcere și publicitate.

It’s an innovative way to learn new things and
continue studying on summer time combined with
pleasure and advertisement.

Am fost direct în exemple de afaceri, pe modul
live, prin urmare a fost foarte util pentru noi să
înțelegem cum funcționează în viața reală

We were direct into business examples, on live
mode, thereby it was very useful for us to
understand how it works in real life

La început am întâlnit visătorii, antreprenorii
care și-au atins obiectivele, oameni care au făcut
deja niște pași pentru a nu mai fi "un alt val în
ocean". Am fost studenți din diferite țări, orașe,
universități, culturi, dar am fost surprins de cât de
ușor ne-am conectat printr-un singur lucru, de
sentimentul că putem face mai mult și că suntem
capabili. După "brainstorming" am definit ideile
astfel încât să putem face echipele. Pas cu pas, fiind
ajutați de canale, prezentând raportul intermediar,
am reușit să construim un plan de afaceri. Singurul
lucru pe care îl regret despre Academia de vară BEST
este că nu am participat la edițiile anterioare.
Impresia mea generală a fost că ma ridicat și mi-a
însămânțat ideea de a deveni BEST.

In the beginning we met the dreamers, the
entrepreneurs who achieved their aims, people who
already made some steps to stop being “another
wave in the ocean”. We have been students from
different countries, cities, universities, cultures, but
I was surprised how easily we got connected by one
thing, that feeling that we can do more and we are
able to. After the “the brainstorming” we defined the
ideas so we could make the teams. Step by step,
being helped by the couches, presenting the
intermediate report, we succeeded to build a
business plan. The only thing I regret about BEST
summer academy is that I didn’t participate on
previous editions. My general impression was that It
lifted me up and seeded in my mind the idea to
became the BEST.
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Conexiuni pozitive BEST – UMF,

Povestea unei experiențe pozitive și a unei colaborări generoase merită să fie transformată în tradiție, iar
inițiativa anuală BEST, bazată pe o rețetă internațională cu aromă regională, este deja cunoscută ca atare.
Impreună suntem întodeauna mai buni!
Antreprenoriatul este tema principală de lucru a evenimentului BEST și leagă mai multe domenii de
activitate: de la nutriție, la economie, inițiativă organizațională, intervenții comunitare, educația studenților,
trainingul de echipă, îngemănarea teorie – practică, relații care se nasc și pot duce spre proiecte viitoare sau
chiar amintiri de la un foc de tabără etc.
Colaborarea dintre Universitatea de Medicina și Farmacie din Tîrgu-Mureș și Universitatea Tehnică Petru
Maior, alături de universități de profil din Franța și Belgia, a fost de bun augur și s-a îmbogățit de la un an la
altul, a desenat noi perspective, a deschis noi porți de cercetare și inovație, a creat o echipă puternică care va
implementa rezultatele acestei tabere educaționale de vară în programe la nivel comunitar și specialiști în
domeniu. Este un eveniment care aduce alături studenți din țară și străinătate, specialiști in profesii diferite
dar totuși conexe, cadre didactice entuziaste, antreprenori de succes și un program care merită susținut în
continuare...
Recomand cu căldură o astfel de experiență, atât studenților, specialiștilor cât și antreprenorilor de pe
piață, care să împrospăteze proiectele comunitare și să definească termenul de echipă trans-profesională de
succes.
Prof.univ.dr. Monica Tarcea
Departamentul de Nutriție Comunitară
Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu-Mureș
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Positive Connections BEST - UMPh,

The story of a positive experience and generous collaboration deserves to be turned into tradition, and
the annual BEST initiative, based on an internationally recipe with regional flavor, is already known as such.
Together we are always better!
Entrepreneurship is the main work theme of the BEST event and links several areas of activity: from
nutrition, to economy, organizational initiative, community interventions, student’s education, team training,
theory-practice blending, relationships that are born to be successful for future projects or even memories
from a campfire, etc.
The collaboration between the University of Medicine and Pharmacy Tirgu-Mures and the Technical
University Petru Maior, together with the specialized universities from France and Belgium, was auspicious
and enriched from year to year, drew new perspectives, opened new research and innovation gates, has created
a strong team that will implement the results of this summer educational camp in community-based programs
and specialists in the field. It is an event that brings together students from Romania and abroad, specialists
in different but connected professions as well, enthusiastic teachers, successful entrepreneurs and a program
that deserves further support ...
I warmly recommend such an experience to students, specialists and market enthusiasts to refresh
community projects and define the term successful transprofessional team.

Prof. Monica Tarcea, MD, PhD
Department of Community Nutrition
University of Medicine and Pharmacy Tirgu-Mures, Romania
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Legat de Universitatea de Vara BEST opinia mea este simplă: orice activitate prin care se transfera knowhow, experienta de la oameni, care au reusit sau au incercat sa faca afaceri catre studenti este de apreciat. Cu
cit mai multe activitati a acest gen cu atit mai bine pentru eco-sistemul antrenorial din comunitate. Cred ca
ar merita sa fie mai multe intilniri intre editiile taberei de vara, chiar folosind tehnologia, daca parte dintre
antreprenori sunt din alte localitati. Este nevoie ca sa se incurajeze pornirea de startupuri in cadrul
universitatii in colaborare cu mediul de afaceri din comunitatea noastra, unde isi are sediul universitatea.
Dan Mașca

About Summer University BEST my opinion is simple: any know-how transferring experience, experience
from people who have succeeded or attempted to do business to students is appreciated. With more activities
of its kind, the better for the eco-trainer community. I think there should be more meetings between the
summer field editions, even using the technology, if part of the entrepreneurs are from other localities. It is
necessary to encourage start-ups at the university in collaboration with the business community in our
community, where the university is located.
Dan Mașca
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