
CNFIS-FDI-2021-0375 - UNIVERSITATEA BUCURESTI  

Titlu proiect: Inovare, antreprenoriat și tehnologie – sprijinirea initiativelor de afaceri ale studenților și 

absolvenților UB  

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

universităților  

BUGET PROIECT APROBAT  

Total valoare Aprobată ME (LEI)  

I. Cheltuieli de personal 100.000,00 din care cheltuieli de management 20.000,00 0,00  

II. Cheltuieli materiale 138.000,00  

Total valoare Cofinanțare Dimensionată (LEI) 170.000,00  

TOTAL GENERAL PROIECT 408.000,00  

 

ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE ASUMATE  

Obiectivele proiectului:  

Proiectul urmărește sprijinirea inițiativelor de afaceri ce se bazează pe utilizarea tehnologiilor inovative, 

prin crearea unei sinergii la nivelul facultatilor UB. Obiectivul general al proiectului (OG) este dezvoltarea 

competențelor și incurajarea inițiativelor antreprenoriale în rândul studenților și absolvenților UB, prin 

susținerea activităților SAS de derulare a unor programe de antreprenoriat adresate unui număr de 840 

participanți.  

Obiective specifice:  

OS1-Dezvoltarea competențelor antreprenoriale pt. un număr de 490 stud, prin organizarea unor 

programe de stimulare a antreprenoriatului, inclusiv formare antreprenorială  

OS2-Dezvoltarea cunoștințelor practice a 320 stud potențiali antreprenori, prin participarea la schimburi 

de experiență și evenimente în domeniul antreprenoriatului  

OS3- Dezvoltarea metodelor interactive, practice de învățare a studenților UB prin intermediul 

laboratoarelor si atelierelor de microproducție  

OS4- Identificarea, selectarea și sprijinirea a 10 studenți/absolvenți în vederea punerii în practică a ideilor 

de afaceri printr-un program de mentorat și consultanță  

OS5-Dezvoltarea competențelor membrilor SAS prin programe de schimb de experiență și bune practice 

OS6-Creșterea capacității instituționale a SAS de a sprijini inițiativele antreprenoriale ale membrilor săi  

Activități asumate:  

A2.1 Curs de Competențe antreprenoriale (ed.3). Un număr de 20 de studenți vor participa la un curs de 

40 de ore, organizat în 4 module: management, marketing, management financiar-contabil și dezvoltarea 



modelului de business, urmărind metodologia și instrumentele specifice conceputului Lean Startup. 

Studenții vor avea la dispoziție un simulator de business (software dedicat) pt a simula luarea de decizii 

pe care le vor discuta cu trainerii dedicați. (OS1)  

A.2.2 Școala de vară de antreprenoriat (ed.4), cu participarea studenților, cadre didactice, antreprenori, 

traineri și mentori, pt. a identifica idei de afaceri și a construi propuneri și planuri de afaceri (studiul pieței, 

poziționarea pe piață, aspecte legale ale unei afaceri, accesarea fondurilor publice, discutarea ideilor 

propuse și dezv. planurilor de afaceri) (min. 20 studenți) (OS1)  

A2.3 Săptămână antreprenoriatului în UB (ed.4)- serie de evenimente pe teme de antreprenoriat. Pe 

parcursul unei săptămâni în fiecare an, se desfășoară evenimente (ateliere de lucru, conferințe) ce inspiră 

comunitatea UB să se angajeze în activități antreprenoriale, conectând studenții, cercetătorii si cadrele 

didactice cu potențiali colaboratori, mentori și investitori, contribuind la dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale. min 250 stud. (OS1)  

A2.4 Ateliere de lucru Meet the entrepreneurs (ed.4): Antreprenori de succes vor împărtăși experiența lor 

cu studenții din mai multe facultăți UB, consolidând ecosistemul antreprenorial în UB. min 120 stud. (OS1)  

A2.5 Program de mentorat și consultanță. Studenții-antreprenori vor beneficia de experiența unor 

consultanți în domeniul juridic, marketing, financiar, consiliere privind aspectele legale ale unei afaceri, 

pregătirea unui plan de afaceri și modalități de accesare a fondurilor publice, facilitarea contactului cu 

potențiali investitori. Studentii pot realiza prototipuri utilizand laboratoarele, atelierul si spațiile de co-

working cu dotări de birou și facilități minimale, necesare în etapa de lansare a afacerii, min 10 stud. (OS4) 

A2.6. UB IdeaJam -Competiție de proiecte de inovare, cu sprijinul laboratorului Unibuc 

Robotics/Facultatea de Matematica si Informatica. Scopul competiției este acela de a descoperi interese 

și preocupări ale studenților UB, care, prin intermediul tehnologiilor inovative, se pot transforma în idei și 

echipe de afaceri. Propune să aducă studenții preocupați de cercetare, din toate domeniile științifice din 

UB, laolaltă cu studenții pasionați de tehnologie /afaceri. Evenimentul se desfășoară pe parcursul unei 

saptamani si include mai multe ateliere de pregatire; pe baza acestora vor fi selectate aproximativ 15 

echipe. Aceste echipe vor participa la sesiuni de mentorat individual. Echipele selectate vor participa la 

un hackathon de 24h. Cele mai bune echipe vor fi sprijinite ulterior pt a se dezvolta și a participa la 

competiții naționale și internationale de profil. (250 de studenți la evenimente in facultăți, 80 de stud. 

participanți la hackathon) (OS1, OS2)  

A2.7 Competiția de proiecte studențești adresată asociațiilor stud din UB, având ca temă promovarea 

antreprenoriatului, a activităților proiectului și a UNIHUB în comunitatea UB. – Asociațiile stud UB vor fi 

încurajate să dezvolte proiecte pe tema descrisa, iar cele mai bune vor primi sprijin financiar în vederea 

implementării. Min 10 stud (OS2)  

A2.8 Extinderea atelierului de microproducție pt punerea în practică a unor idei antreprenoriale ale 

studenților, desfășurarea de activități de productie si vanzare. Studenții realizează diferite produse și 

servicii, ce vor fi vandute prin intermediul unui magazin online, dobândind abilitați practice de: design de 

produs, producție, marketing și vânzare. Atelierul va fi utilizat de către studenți din mai multe facultăți UB 

sub îndrumarea personalului specializat. (OS3)  



A2.9 Let’s talk business: Vizite si sesiuni de training la sediul unor companii antreprenoriale și activități de 

tip Shadow entrepreneurs: antreprenori de succes vor primi vizita unor grupuri de studenți și vor împărtăși 

experiență lor practică cu studenții interesați în dezvoltarea unui startup (min. 40 studenți) (OS2)  

A2.10 Dezvoltarea parteneriatelor si schimb de bune practici cu SAS-uri din țară și alte organizații similare 

din străinătate.(OS5)  

A2.11 Crearea ce conținut relevant (conținut video, știri, interviuri, publicarea de conținut din domeniul 

antreprenoriatului pe website și pagina social media, crearea unui newsletter al UNIHUB, imbunatatirea 

platformelor online de comunicare cu si intre studenti, mentori, cercetatori). (OS6)  

A2.12 Sesiune națională de comunicări științifice studențești pe teme de antreprenoriat. Studenți, 

antreprenori, cercetători lucrează pt a ajuta la aducerea la viață a ideilor de afaceri si promovează 

colaborarea între membrii comunității UB, prezentand acțiuni de abordare a provocărilor antreprenoriale 

(20 studenți)–(OS2)  

Rezultate/indicatori asumaţi:  

A2.1 - Curs de Competente antreprenoriale - min 20 stud 

 A.2.2 – Școala de vară de antreprenoriat- min 20 stud  

A2.3 - Săptămâna antreprenoriatului în UB, min. 250 stud, min 4 zile, min 8 evenimente  

A2.4 - Ateliere de lucru Meet the entrepreneurs, min 120 stud  

A2.5 - Program de mentorat și consultanță, inclusiv dezvoltarea de prototipuri -min. 10 stud  

A2.6 - Competiția de proiecte de inovare – UB IdeaJam. Eveniment de lansare UB IdeaJam și 4 întâlniri în 

facultăți pt promovarea competiției în rândul studenților (250 stud) Hackathon (80 stud)  

A2.7 – Competiția de proiecte stud, min 10 stud  

A2.8- Atelier de microproducție (produse realizate de studenți) si magazin online  

A2.9 - Sesiuni de training și vizite la sediul unor companii - min. 40 stud  

A2.10 – Min 2 parteneriate cu alte centre antreprenoriale din țară și străinătate  

A2.11 - Articole/interviuri-10  

A2.12 – Sesiune de comunicări științifice stud, min 20 stud  

 

Planificarea activitatilor si rezultate  

A2.1. Curs de Competente antreprenoriale (min 20 de studenți) - 23/24 si 30/31 oct 2021, 46 stud., online. 

Obiectivul a fost indeplinit.  

A.2.2. Scoala de vara de antreprenoriat (min 20 de studenți)– 25-29 august 2021, 21 studenti, fata in fata. 

Obiectivul a fost indeplinit  



A2.3. Saptamana antreprenoriatului în UB (min. 8 ateliere, min. 250 studenți)– 8-11 noiembrie, 4 zile, 9 

ateliere, 345 studenti, online. Obiectivul a fost indeplinit  

A.2.4. Ateliere de lucru Meet the entrepreneurs (min 120 studenți)- 3 ateliere, 146 stud Obiectivul a fost 

indeplinit  

A.2.5. Program de mentorat și consultanță (min. 10 studenți) – martie – decembrie 202, 15 studenti. 

Obiectivul a fost indeplinit  

A2.6. Competiția de proiecte de inovare – UB IdeaJam (min 250 studenti la evenimente, 80 studenti la 

hackhaton) - platforma: http://challenges.unibuc.ro/ideajam/, https://discord.com/invite/QafUvYN6Kw. 

320 stud la evenimentele de promovare, 85 stud la hackhaton. Obiectivul a fost indeplinit  

A.2.7. Susținerea proiectelor studențești (Târg de prezentare de proiecte și finanțarea proiectelor 

câștigătoare). Obiectivul a fost indeplinit.  

A.2.8. Atelier de microproducție pentru punerea în practică a unor idei antreprenoriale de succes pentru 

studenți (min 20 studenți). Activitatea se desfășoară conform planificării. Au fost completate dotarile 

atelierului, inclusive noi utilaje si materii prime si sunt planificate activitati cu studentii. A fost extinsa 

activitatea prin colaborarea cu Laboratorul de Robotica FMI, dar si cu Departamentul de Comunicare, 

pentru derularea de activitati comune cu studenti. Obiectivul a fost indeplinit  

A.2.9. Let’s Talk Business – sesiuni de training si vizite– se desfasoara online. Activitatile au fost 

programate pana la data de 15 dec 2021. Obiectivul a fost indeplinit – 3 vizite/sesiuni de training, 127 

studenti. 

A2.10. Dezvoltarea parteneriatelor si schimb de bune practici cu SAS-uri din țară și alte organizații similare 

din tara si străinătate. Obiectivul a fost indeplinit  

A.2.11. Crearea de conținut online (articole/interviuri-10). Aceasta activitate a fost extinsa, fiind creat 

conținut suplimentar disponibil studenților, în condițiile în care majoritatea activităților sunt online. 

Obiectivul a fost indeplinit.  

A2.12. Sesiune națională de comunicări științifice studențești pe teme de antreprenoriat. 26 stud – 8 dec 

2021. Obiectivul a fost indeplinit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activitate  Cod 

Nr stud 
(in 

proiect) Data REZULTAT 
Organizarea cursului Competențe 
antreprenoriale 

A2.1. 20 23/24 si 30/31 
octombrie 2021  online  

4 module, 32 ore         

Curs 1 (seria 1)       46 

          

Organizarea unei școli de vară la nivelul 
UB  
Scoala de vara de antreprenoriat  

A2.2. 20 

25-29 august, 
Sinaia 21 

         

Organizarea “Săptamâna 
antreprenoriatului în UB” de idei de 
afaceri , grupate pe parcursul mai 
multor zile, în facultățile implicate în 
proiect 

A2.3 200 

8-11 noiembrie online 

Atelier 1        56 

Atelier 2       83 

Atelier 3       89 

Atelier 4       26 

Atelier 5       0 

Atelier 6       14 

Atelier 7       39 

Atelier 8       6 

Atelier 9       32 

        345 

          

Ateliere de lucru Meet the 
entrepreneurs A2.4 

120 

    

atelierul 1 - FAA       19 

atelierul 2 - FAA       105 

atelierul 3 - Facultatea de Geografie       22 

        146 

          

Organizarea de activități de mentorat și 
consultanță  

A2.5 10 

  
mai - 

decembrie  

        15 

          

Organizarea unei Competiții de proiecte 
de inovare – UB IdeaJam 

A2.6 80/ 250 

    

    intalniri     



http://challenges.unibuc.ro/ideajam/   stud   320 

https://discord.com/invite/QafUvYN6Kw    Hack   85 

          

          

Targ (granturi) susținere proiecte 
educaționale/antreprenoriat social  

A2.7   

  

Fac de filosofie 
- 

Antreprenoriat 
- booklet 

Proiecte ale asociattilor studentesti          

          

Realizarea unui atelier de 
microproductie  

A2.8 20 

Atelierul a fost dotat cu cele 
necesare, dar activitatile cu 
studentii fata-in-fata sunt 

suspendate.  A fost extinsa 
activitatea prin colaborarea cu 

Laboratorul de Robotica FMI pentru 
derularea de activitati.  

      

      

      

      

      

      

          

Let's Talk Business  A2.9 40     

1 - 24 noiembrie        13 

2 - 6decembrie        80 

3- 13 decemrbrie        34 

        127 

          

Parteneriate si schimb de bune practici  A2.10 2 part.     

        2 parteneriate  

          

Continut video si stiri  A2.11 10     

Stiri        10 

Articole        10 

          

Sesiune de comunicari stiintifice A2.12 20 stud     

8 decembrie        26  
 


