
     

 
 

 

 

“SAS-UPG – MOTOR DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR  

ANTREPRENORIALE ALE TINERILOR SMART”   

CNFIS – FDI – 2018 – 0573 

Iunie-Decembrie 2018 

 

 Implementat de Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Universității Petrol-

Gaze din Ploiești în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice.  

 Proiect finanțat prin competiție de proiecte de către Consiliul Național pentru Finanțarea 

Învățământului Superior, Fondul de Dezvoltare Instituțională.  

 Bugetul proiectului= 84000 lei. 

 Scopul proiectului: dezvoltarea capacității viitorilor antreprenori de a elabora planuri de 

afaceri viabile în vederea pregătirii dinamice pentru piața muncii. Studenții participanți la 

proiect au avut posibilitatea să-și continue dezvoltarea personală în domeniul 

antreprenoriatului în cadrul SAS-urilor din învățământul superior, contribuind la 

sustenabilitatea proiectelor viitoare, derulate de SAS-urile universitare. 

 Obiective: 

1. Facilitarea relaționării dintre membrii grupului țintă și mediul de business în vederea 

consilierii, pentru dobândirea competențelor antreprenoriale și dezvoltarea unei rețele de 

networking antreprenorial organizată într-un spațiu dedicat comunității de afaceri. 

2. Sprijinirea, dezvoltarea și încurajarea spiritului antreprenorial al tinerilor in vederea 

elaborării planurilor de afaceri viabile (Start-up Nation), inclusiv organizarea unui concurs 

de planuri de afaceri. 

3. Dezvoltarea competențelor tinerilor pentru accesarea surselor de finanțare 

nerambursabile. 

 



     

 
 

 Activități: 

                     -  22 octombrie 2018 inaugurarea sălii Ip8, dedicată derulării activităților din proiect. 

-  22 octombrie 2018,  workshopul Antreprenoriat si Dezvoltarea Afacerilor pentru 

IMM-uri la care au participat peste 150 studenți din cadrul Universității Petrol – Gaze 

din Ploiești, reprezentanți ai mediului de afaceri regional și național.  

-  22 octombrie 2018, la programul de coaching pentru dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale au participat peste 50 studenți din cadrul UPG, reprezentanți ai Băncii 

Comerciale Române si ai firmei Exelo.  

- În perioada 21-23 noiembrie 2018 s-a realizat simularea unor scenarii privind 

desfășurarea activității unei organizații economice prin Simulatorul de business – 

Concurs Național Studențesc Simulatorul de business – Educație managerială 

prin educație digitală, unde au participat 30 de studenți din 6 centre universitare, 

respectiv: Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea Dunărea de Jos Galați, 

Universitatea București, Universitatea Valahia Târgoviște, Universitatea din Petroșani 

și Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești. Clasamentul final a fost următorul: Locul 1 

– echipa Universității din Petroșani, locul 2 echipa Universității Petrol – Gaze din 

Ploiești, locul 3 echipa Universității Dunărea de Jos, locul 4 echipa Universității 

București, locul 5 echipa Universității Valahia Târgoviște, locul 6 echipa Universității 

Politehnica Timișoara. 

           -  În perioada 10 - 11 decembrie s-a organizat Concursul de Proiecte “Afaceri 

de/ pentru Viitor”,  în cadrul căruia au intrat in competiție directă 65 de studenți (care 

au lucrat în echipe) de la  specializări ale Facultății de Științe Economice și Facultatea 

Ingineria Petrolului și Gazelor. 



     

 
 

 

  

 

 



     

 
 

 

 

Echipa de proiect  

Conf. univ. dr. Oprea Gabriela- Manager de proiect 

Prof. univ. dr. ing. ec. Buzoianu Angela Daniela-  Responsabil cu monitorizarea și  

controlul permanent al activităților, Președinte al Societății Antreprenoriale Studențești al UPG, 

Conf. univ. dr. Pătrașcu Aura- Responsabil cu resursele umane implicate în pregătirea  

și implementarea proiectului, Membru în Consiliul Executiv al Societății Antreprenoriale Studențești al 

UPG 

Prof. univ. dr. Rădulescu Irina- Responsabil consiliere și orientare profesională 

Lector univ. dr. Mihai Valia- Responsabil financiar și achiziții publice, Membru în Consiliul Executiv 

al Societății Antreprenoriale Studențești al UPG 

Lector univ. dr. Oțelea Mihaela- Responsabil cu promovarea proiectului  


