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Raport asupra activităţilor în anul 2017
Constituirea Societății Antreprenoriale Studențești din Universitatea din Petroșani S.A.S.-UPET s-a
realizat prin aprobarea de către Senatul Universității din Petroșani a Consiliului Executiv al SAS UPET și
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a societății antreprenoriale studențești din cadrul
Universității din Petroșani S.A.S. – UPET și a Metodologiei de aplicare (Hotărârea Senatului nr.85 din 28 iunie
2017) întocmite în conformitate cu Ordinul nr. 3262 din 16 februarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea de
societăţi antreprenoriale studenţeşti în sistemul de învăţământ superior din România.
Obiectivele societății Antreprenoriale Studențești din Universitatea din Petroșani S.A.S.-UPET urmăresc
stimularea potențialului creativ în materie de antreprenoriat prin organizarea activităţilor de mentorat şi
organizarea de activităţi specifice, ca de exemplu: sesiuni de proiecte și idei de afaceri, ateliere de lucru și
workshop-uri, colaborarea cu antreprenorii locali, participarea la evenimente ale mediului de afaceri regional etc.
Astfel, în cadrul SAS-UPET s-au realizat următoarele:
 Organizarea primei ediţii a Sesiunii privind proiectele de start-up și idei de afaceri în data de 9 noiembrie
2017 și premierea a 10 idei de afaceri;
 Cu ocazia Zilei Economistului în 23 noiembrie 2017 s-a organizat Atelierul de lucru cu antreprenori de
succes din domeniul turismului montan la care au participat 4 antreprenori din masivul Parang și Stațiunea
Straja, un reprezentant al centrului de informare turistică din cadrul Primăriei Petroșani și 65 de studenți;
 În 7 decembrie 2017 s-a organizat Cursul de antreprenoriat BusinessMind la care au participat şi au
primit diplomă de participare 22 de studenţi;
 Includerea în programul Simpozionului Studenţesc Student, Ştiinţă, Societate a unei secţiuni speciale Idei
de afaceri şi Antreprenoriat;
 Editarea a 100 exemplare din Ghidul practic de elaborare a planului de afaceri la Editura Universitas
Petroșani (1200 lei);
 Publicarea nr.3 al Revistei ProAntreprenor la Editura Universitas Petroșani care cuprinde 11 articole,
scrise de studenţi şi antreprenori (300 lei);
 Introducerea disciplinei Antreprenoriat în regim de disciplină obligatorie, opțională sau facultativă în
planurile de învățământ la 19 programe de licență și 2 programe de masterat;
 Crearea paginii Facebook https://www.facebook.com/sas.upet.9 unde sunt postate evenimentele SAS
UPET, a paginii dedicate pe site-ul universității http://www.upet.ro/sas/ şi a adresei de email;
 Mediatizarea activităţilor şi misiunii asociaţiei în presa locală şi în Buletinul Informativ al Universităţii
din Petroşani nr.4/2017;
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 Aprobarea şi implementarea Procedurii privind activitatea de mentorat pentru studenții care vor să
inițieze o afacere şi realizarea Fişelor de observaţie de către mentori cadre didactice;
 Iniţierea Colecției de Antreprenoriat și dezvoltare personală, achiziţionarea a 42 de cărți de specialitate de
la Editura ASE, Editura Universitară, Editura Amaltea etc. (1500 lei);
 Iniţierea unui Registru al membrilor SAS-UPET;
 Realizarea elementelor grafice personalizate de către d-nul Bogye Alexandru şi tipărirea de pliante
informative, pixuri şi calendare personalizate, roll-up (1050 lei);
În anul 2017, cea mai mare parte a activităţilor SAS – UPET s-a derulat în cadrul proiectului CNFIS
CNFIS-FDI-2017-0407 ``Fii antreprenor, fii activ în SAS UPET !``, director de proiect conf.univ.dr. ISAC
Claudia, proiect derulat în perioada iulie-decembrie 2017. Din echipa de proiect au mai făcut parte expert
dezvoltare curiculară conf.univ.dr. DURA Codruţa, expert comunicare prof.univ.dr. EDELHAUSER Eduard,
asistent proiect conf.univ.dr. NIŢĂ Dorina, mentori prof.univ.dr. LEBA Monica, conf.univ.dr. DRIGĂ Imola,
conf.univ.dr. MONEA Mirela. Pentru cei 7 membri ai echipei pe perioada de 6 luni de derulare a contractului au
fost înregistrate cheltuieli salariale în valoare de 12407 lei.
Pentru buna desfăşurare a activităţilor, în perioada septembrie-noiembrie 2017 s-a amenajat sala c205 din
corpul D al Universității din Petroșani prin lucrări de eliberare spațiu, schimbare și modificare instalație electrică,
montare jaluzele etc. s-a achiziţionat mobilier în valoare de 5200 lei, respectiv 6 birouri calculator, 10 scaune
vizitator, 4 corpuri bibliotecă (2 dintre corpuri pentru sala de lectură a Bibliotecii din Petroșani ) și echipamente
IT 17450 lei, respectiv 1 laptop, 4 calculatoare all in one, 1 imprimantă multifuncțională şi două softuri de
specialitate unde se derulează activităţi cu studenţii şi au loc intâlnirile de mentorat.
În final, consider că cea mai mare realizare a acestei asociaţii este formarea unei echipe valoroase de studenţi
entuziaşti şi cu idei care lucrează la o arhivă cu idei de afaceri, au iniţiat o pagină de testimoniale despre afaceri

ale absolvenților https://www.upet.ro/sas/testimonial/ şi au început să participe la acţiunile asociaţiilor
antreprenoriale studenţeşti din alte centre universitare.
În speranţa că veţi aprecia activitatea noastră din anul 2017, vă asigurăm că pentru raportul din 2018 vom
avea mult mai multe realizări !

Director ,
Conf. univ. dr. ISAC Claudia
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