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Societatea Antreprenorială Studențească a fost înființată în baza Ordinului M.E.N. nr 3262/2017 

privind organizarea şi funcţionarea de societăţi antreprenoriale studenţeşti în sistemul de învăţământ 

superior din România, și funcționează conform Regulamentului de organizare și funcționare revizuit în 

Sedința Senatului din 28.04.2020.  SAS este o structură fără personalitate juridică a Universității din 

Petroșani, reprezentând un mecanism de sprijinire, dezvoltare şi încurajare a spiritului antreprenorial în 

mediul universitar, în special în rândul studenţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior, în vederea 

creşterii competitivităţii universității. Tranziția ireversibilă a societății către o economie inovatoare, cu o 

puternică componentă digitală, impune universităților să joace un rol activ în această transformare prin 

sprijinirea cercetării, inovației si a potențialului antreprenorial al membrilor săi. 

 Universitatea din Petroșani vizează un rol activ în acest ecosistem antreprenorial, prin creșterea 

comunicării cu părțile interesate, creșterea culturii antreprenoriale, prin sprijinirea inițiativelor 

antreprenoriale, pentru o mai ușoară integrare pe piața muncii a studenților săi și o dezvoltare a 

capacităților profesionale a acestora.  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 2019 în perioada iunie-decembrie 2019 s-a derulat proiectul CNFIS-FDI-2019-0729 

”Antreprenor de succes cu S.A.S. UPET!”, director de proiect conf.univ.dr.ec. Niță Dorina. În cadrul acestui 

proiect au fost derulate următoarele activități: 

➢ Organizarea de workshop-uri de antreprenoriat cu antreprenori de succes din Valea Jiului (d-na 

Irina Oltan și d-nul Bogdan Huda); 

➢ Organizarea unei seri de lectură de carte antreprenorială pe baza Colecției de cărți de 

antreprenoriat și dezvoltare personală; 

➢ Organizarea Bootcamp-ului YES Antreprenor ăn localitatea Sambata de Sus la care au participat 

timp de trei zile un număr de 25 de studenți ai Universității din Petroșani și ai altor centre 
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universitare (ASE București, Universitatea "Lucian Blaga din Sibiu", Universitatea "1 Decembrie 

1918" Alba-Iulia, Universitatea din Craiova);  

➢ Participarea unui număr de trei studenți însoțiți de două cadre didactice la "Business Days" – 

Timișoara 23-24 noiembrie 2019;  

➢ Participarea unui număr de 4 studenți la derularea cursului de "Leadership și și managementul 

echipei de înaltă performanță" organizat de către Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești;  

➢ Participarea unui număr de 4 studenți la atelierul antreprenorial susținut în cadrul proiectului 

"Societățile antreprenoriale studențești în România studenților creativi", ediția a II-a, organizat de 

către Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești ( premiul II și mențiune); 

➢ Realizarea a 32 de fișe de observație și de consiliere în vederea elaborării de planuri de afaceri;  

➢ Organizarea unui atelier de antreprenoriat "Afaceri de familie" (d-l Raul Constantinescu) 

➢ Tipărirea a 1.000 de pliante informative distribuite prin intermediul standurilor mobile; 

➢ Editarea  a 130 de exemplare din volumul Managementul I.M.M.-urilor; 

➢ Editarea nr. 5 al Revistei ProAntreprenor (conținând testimoniale ale studenților și cadrelor 

didactice participante la Tabăra YESAntreprenor, articole scrise de studenți/absolvenți ai 

Universității din Petroșani ce au inițiat afaceri prin programul START UP, informare cu privire 

la proiectele derulate în cadrul Universității din Petroșani vizând domeniul antreprenorial etc.);  

➢ Achiziționarea a 25 de cărți pentru îmbogățirea colecției de Antreprenoriat și dezvoltare 

personală; 

➢ Amenajarea sălii C209, dedicată activităților SAS și seminariilor de Antreprenoriat și dezvoltarea 

afacerilor (refacere instalație electrică, zugrăvire, vopsire calorifere, achiziționare bănci și 

scaune, birou, masă laptop, videoproiector cu telecomandă, picior suport tavan videoproiector, 

ecran proiecție, laptop, imprimantă, boxă, jaluzele, canvas, roll-up, calorifer, tablă magnetică, 

covor); 

➢ Completarea Registrului de membri SAS prin atragerea de 155 noi membri; 

➢ Organizarea în cadrul programului Simpozionului Național Studențesc ”Student, Stiință, 

Societate” al Facultății de Științe a secțiunii speciale de Antreprenoriat și idei de afaceri, la care 

participă și studenți din alte centre universitare;  

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

realizate de echipa 2FA Fii activ, fii antreprenor: 

➢ organizarea Sesiunii anuale de proiecte Start-Up și idei de afaceri cu participarea studenților și 

absolvenților care au câștigat finanțări de dezvoltare a afacerilor; 
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➢ organizarea Pitch Day Sesion la care au participat peste 60 de studenți și au fost acordate 12 

premii; 

➢ organizarea cursului de Antreprenoriat verde la care au participat 30 de student și 15 liceeni de la 

Liceul Tehnologic Retezatul din Uricani și pentru care s-a obținut finanțare de la Direcția 

Județeană de Tineret și Sport Hunedoara (pentru materiale și masa participanților); 

➢ Organizarea unei excursii tematice la Alba Iulia Turda ”Sa cunoastem România impreuna !” în 

parteneriat cu Centrul de Tineret Petroșani si cu Erasmus + din cadrul Universității din Petroșani  

la care au participat 24 de studenți români, moldoveni și spanioli, excursie finanțată de Direcția 

Județeană de Tineret și Sport Hunedoara (transport și masă); 

➢ Derularea unui atelier antreprenorial impreună cu Colegiul Național Mihai Eminescu din 

Petroșani, în cadrul proiectului ERASMUS + : „Prepare for future career”, nr. ref. 2018-1-

LT01-KA229-046955_3 la care pe lîngă membrii SAS au participa 35 de elevi din 5 țări; 

➢ Mediatizarea continuă a activităților prin actualizarea paginii de Facebook: 

https://www.facebook.com/sas.upet.9 cu toate acțiunile ce au fost organizate de către SAS și la 

care membri SAS au participat. 

O realizare importantă a SAS UPET în anul 2019 a fost implicarea studenților și cadrelor didactice 

membri SAS în proiectul  " EU – ANTREPRENOR – creșterea participării studenților din categorii 

vulnerabile la programe de studii de licență prin inovare antreprenorială”, contract POCU/379/6/21/ cod 

proiect 125144. 

În concluzie, activitatea SAS UPET a vizat creșterea capacității de a sprijini initiativele 

antreprenoriale ale membrilor săi, dar și dezvoltarea unor programe destinate studenților și cadrelor 

didactice pentru dobândirea și dezvoltarea de competențe antreprenoriale. Pentru anul universitar 2020-

2021, obiectivul principal constă în extinderea acestor programe, atât din punct de vedere al frecvenței 

lor, cât mai ales din punct de vedere al extinderii acoperirii activității SAS UPET în cadrul facultăților 

tehnice si se propune următorul planul de activități.  

 

Coordonator activități,  

Conf. univ.dr.ec. ISAC Claudia 
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PLAN DE ACTIVITĂȚI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

 

Obiectivele generale ale SAS UPET sunt:  

- Creșterea capacității instituționale  de a sprijini initiativele antreprenoriale ale membrilor săi  

- Dobândirea și dezvoltarea de competențe antreprenoriale de către studenții Universității din Petroșani; 

- Dezvoltarea capacității SAS de a a multiplica experiențele și bunele practici, prin colaborarea și 

cooptarea partenerilor din mediul de afaceri și a reprezentanților studenților la nivel instituțional. 

Obiective specifice ale SAS UPET sunt:  

✓ Realizarea de evenimente pe teme de antreprenoriat: conferințe, ateliere, sesiuni de mentorat, 

concursuri de proiecte și idei de afaceri, etc., pentru a dezvolta competențele antreprenoriale și a sprijini 

studenții în inițierea și dezvoltarea unor afaceri;  

✓ Extinderea colaborării cu mediul de afaceri prin organizarea de schimburi de experiență și 

workshopuri; 

✓ Desfășurarea de activități permanente de informare și conștientizare a importanței antreprenoriatului;  

 

Activități ce urmează a fi desfășurate în anul universitar 2020-2021: 

➢ Continuarea activităților organizate anual: Sesiunea de proiecte Start-Up și idei de afaceri, Pitch 

Day Session, seara de lectură; 

➢ Organizarea de parteneriate cu agenți economci și organizarea  de schimburi de experiență și 

ateliere antreprenoriale în parteneriat cu aceștia; 

➢ extinderea rețelei de antreprenori care să fie invitați la evenimentele SAS UPET;  

➢ Implicarea în continuare în activitățile proiectului " EU – ANTREPRENOR – creșterea 

participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin inovare 

antreprenorială”, contract POCU/379/6/21/ cod proiect 125144 care facilitează cursuri online de 

Antreprenoriat, Public Speaking și Responsabilitate socială. 

➢ Editarea numarului 6 a revistei ProAntreprenor de către studenții membri SAS și a unei cărți de 

specialitate în domeniul administrării afacerilor de către cadrele didactice membre SAS; 

➢ Extinderea programelor de schimb de experiență cu studenți de la universități din țară; 
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➢ Promovarea extinsă a activităților SAS  în cadrul Universității din Petroșani și în mediul de 

afaceri din zonă (pliante, afișe, site, pagina web, pagina Facebook, crearea paginii de Instagram, 

article în presa locală etc.); 

➢ Crearea de conținut video pentru promovarea activităților SAS UPET; 

➢ extinderea grupului de specialiști din domeniul juridic, contabil, marketing, etc ce pot oferi 

consultanță studenților ce deschid afaceri; 

➢ Extinderea demersurilor de atragere de finanțare (fonduri MEN, alte fonduri) și sponsorizări.  

 


