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Raport 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”, care în prezent funcționează în 

simbioză cu Departamentul de Studii și Educație Antreprenorială, beneficiind de aportul competențelor 

de cercetare ale echipei. 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.  

 Acțiunile desfășurate au beneficiat de cadrul oferit de proiectul „PLATINO - Platformă de Inovare 

pentru dezvoltarea durabilă a comportamentului pro-antreprenorial în mediul academic UMFST G.E. 

Palade Târgu Mureș, CNFIS-FDI, 01.04 - 18.12.2020. Implementarea proiectului s-a dovedit un accelerator 

de mare importanță pentru stimularea colaborării inter-disciplinare, creșterea notorietății și a impactului 

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

 

Realizări semnificative în anul 2020: 

• Implicarea activă în regim de ”agile management” pentru implementarea tranziției la educația 

digitală impusă de adaptarea la rigorile pandemiei Covid-19, prin implementarea unui program de 

administrare, formare și asistență pentru platformele de E-learning Microsoft Teams & Blackboard; 

• Folosind modelul consacrat am continuat dezvoltarea și dotarea rețelei TEAMcubator – spații 

multifuncționale care permit lucrul în echipe de proiect și derularea de activități pe baza principiului 

Open Innovation Lab, oferind și accesul la echipamente disponibile pentru testarea unor idei și 

concepte. 

• Susținerea dezvoltării platformei electronice u2b.umfst.ro - creată în parteneriat cu 

Compartimentul RPM și Serviciul RCCI, 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 

și lansarea platformei de e-business marketplaceu2b.umfst.ro – serviciu gratuit la dispoziția 

întreprinzătorilor din regiune pentru transformarea digitală a activității lor; 

• Derularea de sesiuni de formare pentru dezvoltarea și consolidarea competențelor 

antreprenoriale;  

• Susținerea a două echipelor de studenți înscriși la competiția națională de antreprenoriat – 

Compania Anului 2021 organizată de Junior Achievment Romania și o echipă înscrisă la competiția 

națională E.ON Energy Challenge – organizată de compania E.ON. 

• Dezvoltare de soluții de tip ”Smart Community” prin amplasarea unei rețele  LoRaWAN  în campusul 

universitar și colectarea datelor utilizând sesizori specifici principiului IOT;  



 

 

 

 

SOCIETATEA 
ANTREPRENORIALĂ  

STUDENȚEASCĂ  

 

 

• Lansarea Clubului de Digital Business in colaborare cu Facultatea de Economie și Drept unde 

studenții implicați, prin metode de ”Team Based Learning”, deprind competențe digitale aplicate 

în mediul actual de afaceri. 

• Membrii SAS au fost implicați în conceperea proiectului ”Junior Business Academy - accelerator al 

integrării pe piața muncii a noilor generații de studenți și absolvenți antreprenori inovatori”, 

înaintat pentru competiția Innotech Student POCU/829/6/13; 

• Implementarea soluțiilor digitale Microsoft 365 Cloud. Au fost dezvoltate 3 aplicații de optimizare 

a proceselor organizaționale și de relația cu studenții utilizând platforma existentă în UMFST G.E. 

Palade. Soluțiile dezvoltate au contribuit la sprijinul activităților Universității pe perioada 

pandemiei de Covid-19, devenind un factor de accelerare a parteneriatului cu Microsoft Romania. 

• SAS a demarat constituirea primei echipe de cadre didactice înrolate în programul internațional 

Microsoft Learn for Educators, prin care cadrele didactice vor putea integra elemente de tehnologie 

in activitatea didactică, permițând studenților să obțină certificări profesionale recunoscute pe 

piața muncii; 

• Membrii SAS au contribuit la elaborarea a două proiecte aplicate pentru competiția de granturi 

interne 2020 din UMFST. 

 

 Organizarea de evenimente de promovare și stimulare a comportamentului inovativ pro-

antreprenorial a rămas o constantă a activității SAS, cele mai semnificative fiind:  

1. Societatea Antreprenorială Studențească – SAS, Digital Transformation in Education (în parteneriat 

cu Microsoft Romania), 9 Decembrie, 2020. – eveniment online; 

2. SAS, PLATINO – Soluție de accelerare a inovației (demonstrații U2B Open Innovation Lab), 7 

Decembrie 2020 – eveniment online; 

3. SAS, Innovation Day ”Alianțele Inovării U2B” organizat cu ocazia Săptămânii Globale a 

Antreprenoriatului, 20 Noiembrie, 2020. – eveniment online; 

 

Noul comitet executiv SAS va continua programul de dezvoltare, inclusiv prin finalizarea regulamentului 

de funcționare, conform principiilor SCIM și va intensifica preocupările pentru promovarea eficace a 

inovației și antreprenoriatului în comunitatea universității. 


