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Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior ANEXA 3 

RAPORT TEHNIC ȘI FINANCIAR

Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2020-0177

Denumire instituţie: UNIVERSITATEA DE MEDICINA, FARMACIE, STIINTE SI TEHNOLOGIE ”GEORGE
EMIL PALADE” DIN TARGU MURES

Titlu proiect: Platformă de Inovare pentru dezvoltarea durabilă a comportamentului
pro-antreprenorial în mediul academic UMFST G.E. Palade Târgu Mureș

Domeniu vizat: 4.Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din
cadrul universităților

Bugetul aprobat: 170.000 LEI

Raport tehnic
(cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați)

Proiectul PLATINO - Platformă de Inovare pentru dezvoltarea durabilă a comportamentului pro-antreprenorial în mediul
academic UMFST G.E. Palade Târgu Mureș - se derulează sub impactul pandemiei COVID-19, dar pe care Societatea
Antreprenorială Studențeasca, in calitate de ax central al managementului de proiect, a abordat-o ca pe o provocare, intr-un
stil pro-antreprenorial agil, astfel încât s-a realizat o aliniere funcțională la demersurile universității, reușind chiar să avem
un impact semnificativ la transformarea digitală a unor procese importante.
Prezentarea este realizată în variantă comparativă, asumat – realizat cu evidențierea aspectelor cheie și a gradului de
realizare a rezultatelor (Ri) și a indicatorilor(Ii) planificați în fișa de execuție a proiectului.

EvaluarearRezultatelor - livrabile asociate obiectivelor proiectului:
R1: Echipă SAS multidisciplinară - un număr de 25 de colegi reprezentând toate structurile UMFST contribuie la realizarea
proiectului, coordonat de SAS prin noul comitet executiv.
R2: Noul regulament de organizare, funcționare și proceduri SAS conform managementului calității - In parteneriat cu
auditorii de calitate suntem in faza finală de elaborare a documentului care va fi supus aprobării Senatului UMFST la
începutul anului 2021.
R3: Pachet de soluții digitale pentru implementarea proiectelor SAS - competențele dezvoltate în SAS au fost coroborate cu
cele ale TIC pentru dezvoltarea serviciilor digitale, unele fiind chiar extinse la alte structuri interne.
R4: Studiu asupra motivației grupului țintă și relația cu SAS - un număr de peste 400 de respondenți au participat la studiu,
astfel încât reușim să poziționăm mai bine oferta proiectului.
R5: Biblioteca online de resurse educaționale - este concepută ca un centru de resurse digitale - materiale informative,
didactice & aplicații informatice pe site-ul u2b.umfst.ro.
R6: Susținere module de formare – peste 100 participanți s-au implicat în modulele desfășurate online și offline pe parcursul
anului.
R7: Integrarea platformei PLATINO pe pagina SAS în u2b.umfst.ro - este realizata prin implementarea unei soluții utilizând
platforma Microsoft 365.
R8: Autorizare centrul de antreprenoriat, inovare și transfer tehnologic - demers în curs de rezolvare în parteneriat cu
Prorectoratul Științific și Biroul de Proiecte.
R9: Campanie de informare, sensibilizare și recrutare și Emisiuni UMFST-TV – serie de activități online cu audiență de peste
5000 de vizualizări.
R10: Kit-uri pentru implementarea proiectelor pilot – prin suplimentarea bugetului de cheltuieli materiale s-au realizat dotări
funcționale pentru spațiile Teamcubator în care să lucreze studenții în conceptul Junior Companies.
R11: Parteneriate prin rețeaua Alumni – prin folosirea platformei de interacțiune u2b.umfst.ro au fost generate peste 30 de
acorduri cu mediul extern.
R12: Integrare spațiu nou în rețeaua Teamcubator - în prezent există 3 spații destinate de lucru pentru inovare și
antreprenoriat.
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R13: Proiecte selectate pentru pre-incubare - 3 modele de afaceri au un real potențial de piață.
R14: Biroul de Asistență și Consiliere - echipa SAS funcționează pentru asistență.
R15: Rapoarte intermediare și finale - platforma digitală a managementului de proiect permite monitorizarea sistematică a
activităților și managementul documentelor.

Cuantificarea indicatori măsurabili asumati:
I1: Participanți la studiu de cercetare - 200 - realizat
I2: Participanți la evenimentele publice - 200 - realizat
I3: Accesări resurse bibliotecă - 150 - realizat
I4: Accesări PLATINO online - 100 - realizat
I5: Proiect comun cu ALUMNI - realizat
I6: Spațiu specializat amenajat - realizat
I7: Număr de module de formare efectuate - min 3 - realizat
I8: Număr de studenți formați - 100 - realizat
I9: Întâlniri sistem Barcamp – min 3 – realizat, adaptat pentru mediul online
I10: Organizarea a două evenimente de tip Hackathon – 2 - realizat
I11: Număr de noi companii junior incubate – 3 - realizat
I12: Organizare seria de evenimente Innovation Day & Night- min 2 - realizat
I13: Publicații de diseminare – min 5 - realizat
I14: Acțiuni de diseminare și documentare exemple de bune practici – realizat, adaptat pentru mediul online

Din punct de vedere financiar, la data prezentului raport au fost efectuate cheltuieli în proporție de 91% din valoarea totală a
bugetului aprobat, iar din punct de vedere al angajamentelor, planificarea operațională va asigura efectuarea tuturor
cheltuielilor până la finalul perioadei de implementare.

Implementarea proiectului PLATINO s-a dovedit de mare importanță pentru creșterea vizibilității, notorietății și a impactului
SAS în universitate și a contribuit la crearea unei infrastructuri care să permită inovarea și antreprenoriatul în mediul
academic.
Din punct de vedere strategic ne dorim consolidarea poziției Departamentului SAS în universitate, și creșterea vizibilității
publice. De asemenea, operaționalizarea asigurării accesului studenților la modulele de formare antreprenorială și
asigurarea unui cadru de pretestare a fezabilității proiectelor propuse plus identificarea unor surse de susținere a
demersurilor antreprenoriale în colaborare cu stakeholderii implicați.
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DEVIZ POSTCALCUL

Nr. crt. DENUMIRE CAPITOL BUGET
TOTAL VALOARE PROIECT

[LEI] 
VALOARE CHELTUITĂ ȘI ANGAJATĂ

[LEI] 
APROBATĂ MEC COFINANȚARE APROBATĂ MEC COFINANȚARE 

I. Cheltuieli de personal 136.000,00 5.000,00 109.550,00 5.000,00

I.1. din care*, cheltuieli de
management 20.000,00 1.000,00 20.000,00 1.000,00

II. Cheltuieli materiale 34.000,00 6.000,00 60.450,00 8.582,00
III. Alte cheltuieli eligibile 0,00 8.000,00 0,00 5.460,00

IV.
Alte cheltuieli finanțate din
veniturile proprii ale
universității** 

0,00 15.000,00 0,00 14.958,00

TOTAL (pe tipuri de finanțare) 170.000,00 34.000,00 170.000,00 34.000,00
TOTAL GENERAL 204.000,00 204.000,00

*Maximum 20% din cheltuielile de personal.
**Nu se acordă de la bugetul MEC. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu
titlu de cheltuieli de capital (dacă este cazul). 
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 Contabil Șef
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