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Raport anual de activitate Societatea Antreprenorială Studențească 
 

 Înființată în Iunie 2017, în baza prevederilor Ordinului MEN nr. 3262/2017, Societatea 

Antreprenorială Studențească (SAS) este un departament autonom aflat în subordinea directă a 

Rectorului, susținând sloganul ”S.A.S. - Știința în Acțiune pentru Succes”. Beneficiind de un cadru 

stimulativ de manifestare, SAS își continuă dezvoltarea pentru a deveni un furnizor de soluții educaționale 

și de colaborare de încredere pentru stimularea și susținerea comportamentului inovativ și a demersurilor 

antreprenoriale ale comunității academice UMFST ”G.E. Palade” din Târgu Mureș, concomitent cu 

consolidarea punților cu mediul economic și social. În prezent, SAS este în proces de adaptare a sistemului 

de lucru la recomandările echipei de audit intern.  

 Acțiunile desfășurate au beneficiat de cadrul oferit de proiectul CNFIS-FDI-2019-0573, cu titlul ”U2B 

- University to Business Hub, salt înainte în dezvoltarea universității antreprenoriale”. Implementarea 

proiectului s-a dovedit un accelerator de mare importanță pentru creșterea vizibilității, notorietății și a 

impactului SAS în universitate și a contribuit la crearea unui mediu de lucru stimulativ.   

 

Realizări semnificative în anul 2019: 

• Folosind modelul consacrat ”Thinkubator”, am amenajat 2 spații multifuncționale –  ”TEAMcubator 

1 & 2” - care permit lucrul în echipe de proiect și derularea de activități ale echipelor formate în 

cadrul cluburilor de inovare. Echipa nucleu a SAS poate derula activități de consiliere și am demarat 

procesul de înscriere a unui centru de inovare și transfer tehnologic multidirecțional, pe principiul 

Open Lab, în colaborări cu mediul de afaceri și cu parteneri internaționali; 

• Platforma electronică u2b.umfst.ro - platforma online creată în parteneriat cu Compartimentul 

RPM și Serviciul RCCI, este disponibilă și funcțională, devenind reperul de integrare a serviciilor 

promovate de SAS, atât la nivel intra-organizațional, cât și ca vector de interacțiune cu mediul 

extern de afaceri și instituțional; 

• Derularea de sesiuni de formare pentru dezvoltarea și consolidarea competențelor 

antreprenoriale;  

• Lansarea modelului de lucru ”Junior Company”, unde au fost formate echipe interdisciplinare și s-

au dezvoltat competențe în diverse proiecte pilot: implementarea soluțiilor digitale Microsoft 

Office 365 Cloud, prioritar pentru exploatarea oportunităților de formare și colaborare în scopuri 

didactice și de cercetare; modelare grafică interactivă experimentală; soluții de tip ”Smart 

Community” pe platforma LoRaWAN;  

• Participare și/sau susținerea unor echipe care au depus proiecte educaționale (specializări noi), 

proiecte de cercetare – dezvoltare naționale și internaționale (PED – UEFISCDI, Interreg, Erasmus); 

• Organizarea ediției a 9-a a B.E.S.T. – Academia Internațională de Vară ”Boost your 

Entrepreneurship Skills in Transylvania” cu tema ” Innovating Traditions  - solutions to exploit the 

cultural heritage”, cu peste 60 de participanți internaționali; 
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• Organizarea de evenimente de promovare și stimulare a comportamentului inovativ pro-

antreprenorial: continuarea seriei ”Innovation Night” la zilele universității, ”Pitch Arena” în 

parteneriat cu Departamentul de Proiecte, Clusterul RoHealth și Fresh Blood; ”IOT 4 U”  - primul 

eveniment de tip Hackathon din universitate, susținut de AROBS; 

• Organizarea în parteneriat a Conferinței Internaționale "Promovarea inovării prin transformarea 

digitală a IMM-urilor în regiunea Dunării " în proiectul Digitrans - Interreg Dunărea. 

 

 


