
     
 

UPG Antreprenor + University Business Lab 

CNFIS – FDI – 2022 – 0565 

Iunie-Decembrie 2022 

 

 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= 133.100.65 lei. 

 Scopul proiectului UPG Antreprenor + University Business Lab este să aducă 

împreună absolvenți, antreprenori, investitori și profesioniști din ecosistemul 

antreprenorial local și regional, care să inspire și sprijine studenții să se dezvolte ca 

antreprenori și intraprenori. 

 Obiective: 

- Facilitarea relaționării dintre membrii grupului țintă și mediul de business a unui 

număr de 50 de studenți/absolvenți, pe parcursul celor 7 luni de proiect, prin 

dezvoltarea unui rețele de networking managerial și antreprenorial organizată 

într-un laborator și un birou special amenajate în care SAS-UPG își va desfășura 

activitățile specifice implementării proiectelor. 

- Stimularea abilităților practice ale celor 50 de tineri pentru utilizarea 

competențelor antreprenoriale, manageriale, a abilităților de vânzare și negociere, 

prin crearea unei rețele interinstituționale între stakeholderii ceea ce conduce la 

creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare din fonduri 

nerambursabile în următorii 3 ani; 

- Dezvoltarea spiritului antreprenorial și managerial al celor 50 de 

studenți/absolvenți, organizați în echipe, pe parcursul celor 2 sesiuni de training 

interactiv prin însușirea deprinderilor privind realizarea de proiecte cu finanțare 

nerambursabilă prin elaborarea a minim 5 proiecte pentru obținerea certificatului 

Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene 

 



     
 

 

 

 Activități: 

 

- În perioada 23-25 septembrie 2022, 20 de participanți au beneficiat de  un program de 

coaching pentru elaborarea proiectelor de finanțare cu specialiști și reprezentanți ai 

partenerilor din mediul de afaceri,consiliere privind aspectele legale,pregătirea unui 

plan de afaceri și modalități de accesare a fondurilor publice,în cadrul unui atelier de 

lucru “Business Scale UP”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 
 

 

- În data de 26 octombrie 2022 a fost organizat unui workshop “Primii Pași pentru obținerea unei finanțări 

nerambursabile” cu participarea a 40 de studenți, absolvenți în primii 3 ani de la absolvire antreprenori 

și/sau potențialilor investitori, reprezentanți ai mediului de afaceri prahovean sau a autorităților locale cu 

atribuții în domeniul antreprenorialului.  

-  

 

Speakeri: 

 

Dorin Iancu- Vicepreședinte al Patronatului Tinerilor 

Întreprinzători din Regiunea Sud-Muntenia  

Florin Duma - Președinte al Patronatului 

Întreprinderilor Mici Și Mijlocii Prahova 

George Constantin Brezoi- Director al Agenției pentru 

Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și 

Promovare a Exportului Ploiești 

Radu Simionescu- Manager proiect Ploiesti-Capitala 

Tineretului din Romania 2024 

Alexandra Petre-Director al Camerei de Comerț și 

Industrie Prahova 

Radu Vasilică- Tânăr Antreprenor, câștigător al 

Programului Nerambrusabil European START-UP PLUS 

Valentin Stoichici- Tânăr Antreprenor, câștigător al 

Programului Nerambrusabil European STUDENT 

INNOTECH 

Vasile Ailene- inspector de specialitate, Compartiment 

Implementare Proiecte, Direcția Relații Internaționale, 

Primăria Ploiești 

Daniel Neagu- Banca Comercială Română 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 

- În perioada 28-29 octombrie 2022 a fost organizat un curs pentru studenți și masteranzi SELLification - 

The Professional’s Selling Game!,în 2 grupe, a câte 12 de participanți, pentru a își dezvolta abilitățile de 

comunicare și responsabilitate personală. 

Concepte și idei în cadrul 

programului: 
 

 Produsul tău: Modelul CAB 

Diferența dintre caracteristici – avantaje – beneficii  

 Locația în care se face vânzarea 

Importanța locației și cum poți beneficia strategic de locație 

 Modelul DISC 

Modelul de personalitate DISC explicat pe înțelesul tuturor 

 Porțile percepței: VAK  

Explicarea porților percepției și importanța transmiterii mesajului pe canalul preponderent al 

interlocutorului tău 

 Modelul AIR  

Model simplu și util de tratare a obiecțiilor 

 Convingeri limitative v.s. Convingeri Potențatoare 

Cum poți transforma convingerile care te limitează în crezuri care te ajută  

 



     
 

- În perioada 30 octombrie- 07 decembrie 2022 s-a derulat cursul acreditat ANC, Expert accesare fonduri 

structurale și de coeziune europene(Cod COR 242213)prin intermediul căruia 28 de participanți au 

oportunitatea de a înțelege cum funcționează managementul de proiect, care sunt caracteristicile unui 

proiect, scopul, obiectivele unui proiect, cât și însușirea deprinderilor privind încheierea contractului de 

finanțare. 

   

 

Echipa de proiect  

Manager proiect- Lector univ.dr.Brezoi Alina Gabriela 

Responsabil cu resursele umane implicate în implementarea proiectului -Prof.univ.dr.Buzoianu 

Daniela Angela 

Responsabil  parteneriate - Prof.univ.dr.Rădulescu Irina Gabriela 

Responsabil consiliere și orientare profesională- Prof.univ.dr. Mirela Panait 

Responsabil cu promovarea proiectului- Conf.univ.dr.Pătrașcu Aurelia 

Responsabilul cu monitorizarea derulării activităţilor - Pădure Roxana 

Responsabili financiari-Lector univ.dr.Mihai Valia Maria și Bădoiu Georgiana 

Responsabil  administrativ- Cioca Nicoleta 

 


