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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.  

În anul 2018 în perioada iunie-decembrie 2018 s-a derulat proiectul Studenți antreprenori 

pregătiți la Universitatea din Petroșani pentru România de mâine, FDI 0302-2018, director de proiect 

conf.univ.dr.ec. Dura Codruța. În cadrul acestui proiect au fost derulate următoarele activități: 

 Acordarea de burse 12 burse pentru 2 studenti de la Facultatea de Mine, 4 de la Facultatea de 

Inginerie Mecanică și Electrică si 6 de la Facultatea de Științe care au participat la 18 activități în 

perioada octombrie-decembrie, activități prin care s-a urmărit dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale, coordonarea și conducerea unei echipe, modul de organizare a unui eveniment 

etc; 

 Dezvoltarea Colecției de Antrepenoriat și dezvoltare personală inițiată în 2017 la Biblioteca 

universității prin achizionarea a 60 de cărți în domeniu; 

 Editarea a 100 de exemplare a volumului Managementul afacerilor; 

 Achiziționarea a 4 laptopuri cu licență; 

 Editarea numărului 4 a revistei ProAntreprenor; 

 Organizarea cu ocazia Zilei Economistului a editiei a II-a a Sesiunii de idei de afaceri la care au 

participat 28 de studenți si 8 reprezentanți a 2 licee din Valea Jiului; 

 Organizarea în colaborare cu Școola Doctorală a primei editii a Hakatonului IT  

 Organizarea cursului Business Mind, ediția a IIa; 

 Activități de mentorat susţinute de cadrele didactice: întocmirea fișelor de observație; consiliere 

privind aspectele legale, financiare, contabile, manageriale ale înfiinţării de firme. 

Pe lângă activitățile din proiect s-au continuat activitățile curente ale SAS, ca de exemplu: 

 

Pe lângă activitățile specifice poriectului FDI, în cadrul societății s-au derulat și multe alte activități, 

realizate de echipa 2FA Fii activ, fii antreprenor: 
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 Activități de atragere de noi membri prin informare si împărțire de pliante informative, difuzarea 

de informații pe pagina Facebook a SAS etc.; 

 Includerea în cadrul Simpozionului Național Studențesc ”Student, Stiință, Societate” a unei 

secțiuni speciale de Antreprenoriat și idei de afaceri la care au fost înscrise și susținute 10 

lucrări; 

 Elaborarea de materiale informative și de promovare: realizarea de materiale promoționale 

(pixuri, tricouri, calendare, pliante etc.);  

 Organizarea periodică a întâlnirilor cu reprezentanți ai mediului de afaceri si din mediul 

universitar, pentru care SAS a fost premiată de Direcția Judeteană de Tineret și Sport cu ocazia 

Galei Voluntariatului 2018; 

 Participarea a 2 membri SAS-UPET la Scoala de vară de antreprenoriat organizată la 

Universitatea din Suceava; 

 Participarea membrilor SAS la competitii de domeniu din tară, ca de exemplu la Universitatea 

Petrol și Gaze din Ploiești, Academia de Studii Economice din București și la Universitatea 

Contsnatin Brâncuși din Târgu Jiu; 

 Participarea membrilor SAS la Târgul Firmelor de exercițiu Ediția 2018, organizat de Colegiul 

Hermes din Petroșani; 

Pentru buna desfăşurare a activităţilor, s-a amenajat sala c207 din corpul D al Universității din 

Petroșani și s-a dotat cu tablă electronică, videoproiector, whiteboard, scaune de conferință etc. în 

valoare de peste 15200 lei. 

În final, consider că cea mai mare realizare a acestei asociaţii este formarea unei echipe valoroase de 

studenţi entuziaşti şi cu idei și participarea unui număr de peste 300 de studenți la acțiunile din anul 

2018 . 

Prezentul raport a fost aprobat în ședința Senatului Universității din Petroșani prin Hotărârea nr. 

64/23.05.2019. 

 

Coordonator activități,  

Conf. univ.dr.ec. ISAC Claudia 

 


