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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 și CRPM în cadrul conceptului U2B – 

University to Business. SAS își continuă dezvoltarea pentru furniza un mediu adecvat 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 proiectele câștigate prin competiție: 

• Proiect CNFIS FDI:  ”SAS - Știința în Acțiune pentru Succes în era digitalizării afacerilor” - Manager 

Liviu Ciucan-Rusu; 

• Proiect Junior Achievment Academy & Romanian-American Foundation: ”Crash Test for Junior 

Companies” - Manager Liviu Ciucan-Rusu; 

• Proiect extracuricular: ”Universitatea internațională de vară BEST – ediția a 10-a Out of the Box” – 

Manager Liviu Ciucan-Rusu; 

• Proiect extracuricular: “Cercetare în Universitate – Beneficii pentru Comunitate” – Manager Mihai 

Timuș; 

• Proiect extracuricular: ”Online HACKATHON UMFST” – Manager Alexandra Popa; 

 

Realizări semnificative în anul 2021: 

• Echipă SAS multidisciplinară - un număr de peste 50 de colegi reprezentând toate 

structurile UMFST (inclusiv studenți),  cu susținerea echipei de asistență managerială; 

• Campanie de informare, sensibilizare și recrutare și Emisiuni UMFST-TV – au fost realizate 

mai multe campanii de informare online, si evenimente coordonate de echipa de proiect, 

au fost realizate 3 emisiuni difuzate pe canalul TV intern; 

• Pachet de soluții digitale pentru implementarea proiectului SAS – au fost dezvoltate 

multiple soluții folosind capabilitățile de automatizare ale mediului M365 în care au acces 

toți studenții și cadrele didactice UMFST; 

• Raport asupra motivației grupului țintă și relația cu SAS – pe baza chestionarelor de 

evaluare pre si post-activitate avem o imagine de ansamblu asupra atitudinii și 

comportamentului inovativ al grupului țintă; 

• Biblioteca online de resurse educaționale – este creat un spațiu de resurse în platforma 

Share Point Portal în care sunt actualizate permanent materiale asociate subiectelor 

abordate; 
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• Module de formare complete – au fost îmbunătățite module de formare pe principiile Lean 

Entrepreneurship, Design Thinking și Business Planning și au fost finalizate fișele de 

disciplină ”Formarea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale”; 

• Kit-uri pentru implementarea proiectelor pilot – au fost achiziționate echipamente, 

materiale și aplicații informatice care permit grupului țintă o abordare orientată practic 

într-un mediu care simulează realitatea de business; 

• Rețea pentru parteneriate naționale și internaționale – a continuat activitatea de extindere 

și consolidare a rețelei de parteneriate U2B pentru proiecte viitoare în sfera inovării și 

antreprenoriatului;  

• Proiecte pilot selectate pentru pre-incubare – au fost selectate  idei de proiecte, inclusiv 

prin participarea la competiții naționale și internaționale;  

• Biroul Unic de Asistență și Consiliere - echipa SAS și Clubul de Business funcționează ca un 

hub informațional la nivel de universitate, iar Teamcubator este recunoscut ca spațiu de 

lucru și colaborare la nivel instituțional; 

• Consolidarea Digital Competence Center prin dezvoltarea de soluții de automatizare a 

proceselor din universitate, dar și pe latura de formare – 37 de certificări profesionale 

Microsoft. 

 

 Un element cu impact deosebit in viitorul apropiat al SAS și al mediului pro-antreprenorial UMFST 

este reprezentat de contractarea proiectului Innotech Student ”Junior Business Academy”  prin care peste 

300 de studenți vor fi formați și certificați ANC în competențe antreprenoriale și vor fi finanțate start-up-

uri și spin-off-uri care vor asigura înființarea a peste 70 de locuri de muncă. 


