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RAPORT TEHNIC ȘI FINANCIAR 
  
Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior  
Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2021-0417 
Denumire instituţie: UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA  
Titlu proiect: Inițiative anteprenoriale și inovative studențești în cadrul Universității de Vest 
din Timișoara  
Bugetul aprobat: 237,000 LEI 
 
 

I. Context și obiective specifice: 
 
Proiectul cu titlul Inițiative antreprenoriale și inovative studențești - CNFIS-FDI-2021-0417 
derulat în cadrul Universității de Vest din Timișoara se află la cea de-a cincea ediție și a fost 
conturat anul acesta în jurul a 3 obiective specifice: 
 

 Ob. sp.1. Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor antreprenoriale pentru studenţii UVT 

în cadrul Şcolii de Antreprenoriat şi Inovare UStart, Students Pitch Day şi Students 

lnnovation Challenges; 

 Ob. sp.2. Organizarea unui program de formare-Train the Trainers pentru dezvoltarea 

competenţelor  antreprenoriale în rândul cadrelor didactice, necesare pentru elaborarea 

şi desfăşurarea de cursuri transversale de antreprenoriat la facultăţile universităţii. 

 Ob.sp.3. Organizarea de evenimente -conferințele SAS UVT -care să reunească 

comunitatea studenților creativi ai UVT cu companiile sau instituțiile publice, pentru a 

oferi soluții inovative la provocările de business ale companiilor, sau provocări specifice 

antreprenorialului și conectarea cu mediile profesionale. 

  

II. Descrierea activităților implementate: 

În vederea îndepliniri obiectivelor specifice și a indicatorilor asumați în cadrul proiectului au fost 

implementate 5 activități distincte:  

Activitatea 1: Students Pitch Day 

Această activitate s-a desfășurate exclusiv în mediul online și a vizat stimularea creativității, 

ingeniozității și competitivității studenților în materie de antreprenoriat prin lansarea unui 

apel/call de pitch-uri în perioada 13-27 septembrie 2021. În acest sens, studenții de la ciclul de 

licență, masteranzii și doctoranzii din cadrul UVT și-au putut prezenta conceptul/ ideea de 

business prin scurte clipuri video, fiind depuse în acest sens 15 pitch-uri. În perioada 27 

septembrie - 15 octombrie au fost jurizate pitch-urile video, punctajul fiind acordat în funcție de 

originalitatea, sustenabilitatea și popularitatea ideii / echipei pe canalele social media ale SAS 

UVT și ale Universității de Vest din Timișoara. În urma jurizării pitch-urilor  de către comisia de 
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evaluare au rezultat 10 echipe care s-au calificat în etapa următoare, cea a Școlii de Vară de 

Antreprenoriat și Inovare UStart. 

 

 

 

Activitatea 2: Şcoala de Vară de Antreprenoriat şi Inovare UStart 

Concepută ca o continuare a programului de antreprenoriat UStart desfășurat de SAS UVT în 

ultimii, a vizat reunirea într-un cadru informal și online a studenților din cadrul celor 11 facultăți 

din cadrul Universității de Vest din Timișoara care au dorit să se familiarizeze cu domeniul 

antreprenoriatului și inovării. De asemenea, au fost organizate 2 conferințe pe teme din 

domeniul antreprenoriatului, prima dintre acestea având ca temă conceptele cheie din zona 

antreprenoriatul tech, reunind 100 de studenți. Cea de-a doua conferință, cu tema “Learning 

from experience” a fost organizată online cu participarea a peste 100 de studenți din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara și a avut ca invitat un CEO de top din România, care a vorbit 

din experiența proprie despre antreprenoriatul comercial și leadershipul în domeniul business-

ului.  
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Activitatea 3: Students Innovation Challenges  

Această activitate s-a realizat atât fizic, cât și online, cu participarea studenților de la Facultatea 

de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Derulându-se sub forma unei 

competiții creativ-antreprenoriale și organizate sub forma unui parteneriat între UVT și companii 

locale, parteneri strategici ai universității, precum Banca Comercial Română și Green Forest, 

activitatea a vizat realizarea a 3 challenge-uri centrate pe rezolvarea unor probleme reale și 

actuale.  Activitatea prin specificul său a atras interesul și participarea a 45 de studenți din 

cadrul departamentului design și arte aplicate. Tema primului challenge propus s-a adresat 

studentului din viitor, vizând crearea unui loc de studiu, care să îmbine confortul de acasă cu 

sala de studiu și atmosfera din grădina sau curtea școlii. Pe baza temei propuse studenții 

participanți au trebuit să schițeze un spațiu de studiu al viitorului, care să îmbine printr-o 

modalitate hibrid cele 3 elemente, studiul, confortul și atmosfera. A doua tema a vizat 3 direcții: 

grafic, produs și vestimentar, participanții putând opta fie pentru schițarea unui spațiu format 

din mai multe zone, un produs multi-task sau o idee de business. Tema trei a avut la baza 

conceptul de Living Lab, pe baza căruia participanții au creat un spațiu, un produs sau au  

formulat o idee de business de viitor, ținând cont specificul acestui concept inovativ. Sesiunile 

de lucru s-au bazat pe ideație cu ajutorul metodologiei design thinking pentru generarea unor 

soluții creative la problemele propuse. Aceste activități reunesc studenți cu profiluri diferite 

pentru a asigura diversitatea opiniilor și ideilor, precum și creșterea gradului de inovare a 

soluțiilor propuse. În vederea abordării temelor propuse, cei 45 de studenți au fost împărțiți în 

13 echipe, accentul fiind pus pe distribuția eficientă a sarcinilor, lucrul în echipă și formularea 

unor idei comune care să contribuie la îndeplinirea provocărilor lansate.  

Această activitate a reprezentat o oportunitate bună pentru studenți de a-și dezvolta 

creativitatea, lucru în echipă și spiritul critic, concomitent cu deprinderea unor abilități practice 

privind folosirea unor instrumente și metodologie utilizate în rezolvarea challenge-urilor 

propuse.  
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Activitate 4: Train the Trainers 

Activitatea a constat în realizarea a 7 module de antreprenoriat destinate cadrelor didactice din 

cadrul mai multor facultăți ale Universității de Vest din Timișoara, contribuind astfel la 

dezvoltarea cunoștințelor și abilităților acestora în domeniul antreprenoriatului cu scopul de a 

forma viitori profesori care să promoveze și să predea studenților discipline aferente acestui 

domeniu. Cele 7 module implementate au fost formulate în jurul unei teme distincte, precum 

Introducere în antreprenoriat, Creativitatea în antreprenoriat, Leadership, formarea echipei, 

delegare, Buget venituri și cheltuieli etc.  

În perioada 11-15.12.2021 în vederea facilitării schimbului de bune practici și dobândirea de noi 

cunoștințe prin intermediul unei experiențe reale și aplicate, studenți și experți din cadrul 

proiectului au realizat vizite de studiu la câteva dintre organizațiile și entitățile situate în Roma, 

Italia, care au ca obiect de activitate dezvoltarea și inovarea în cadrul ecosistemului de business 

local. În acest sens, grupe de studenți, participanți la Școala de vară de Atreprenoriat și Inovare 

UStart din cadrul Universității de Vest din Timișoara au paritcipat la “on ground sesions” de 

învățare in cadrul următoarele entități: Roma StartUp, BizPlace, The StartUpLab (Roma Tre 

University) și Innova. 
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Activitate 5: Conferințele SAS UVT 

În cadrul proiectului au fost realizate 6 conferințe tematice destinate studenților din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara, în cadrul cărora au fost prezentate concepte, informații 

teoretice și practice din cadrul domeniului antreprenoriatului. A fost derulată o conferintă pe 

antreprenoriat cu ocazia lansării Școlii de Vară de Antreprenoriat UStart pentru studenți, în 

cadrul căreia au fost prezenți și reprezentanți ai mediului de business local și din cadrul 

ecosistemului antreprenorial și de inovare al Universității de Vest din Timișoara, aceasta 

defășurându-se în regim hibrid cu participarea fizică a 45 de persoane. Au fost realizate 2 

conferințe, una de deschidere a evenimentului SAS UVT și una de finalizare a acestuia, în 

cadrul cărora au fost promovate activitățile și obiectivele asumate, concomitent cu abordarea 

unor concepte și teme din domeniul antreprenoriatului, cu focus pe antreprenoriatul la nivel local 

și național.  
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III. Cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați: 

Activitatea 1: Students Pitch Day 

Activitatea A.1 a fost realizată în totalitate, fiind depuse și evaluate 15 pitch-uri și 10 echipe 

formate din 3-5 studenți care s-au calificat la Școala de Vară de Antreprenoriat și Inovare UStart. 

Activitatea 2: Şcoala de Vară de Antreprenoriat şi Inovare UStart 

Activitatea A.2 a fost realizată în totalitate, fiind susținute 2 conferințe online pe teme din 

domeniul antreprenoriatului comercial, social și intraprenoriat la care au participat 100 de 

participanți în cadrul fiecăreia.  

Activitatea 3: Students Innovation Challenges  

Activitatea A.3 s-a realizat în totalitate, fiind propuse 3 challenge-uri de către Universitatea de 

Vest din Timișoara și partenerii instituționali implicați: Banca Comercială Română și Green 

Forest, care au atras interesul și participarea a 45 de studenți, împărțiți ulterior în 13 echipe. 

Activitate 4: Train the Trainers 

A fost realizat 1 program Train the Trainers format din 7 module, implementat de către formatori 

interni și externi în rândul a 10 cadre didactice ale Universității de Vest din Timișoara. 

Contribuția acestui program se reflectă în acumularea de cunoștințe și dezvoltarea unor 

competențe în domeniul antreprenoriatului, care să fie ulterior transpuse în actul didactic într-o 

manieră interdisciplinară de către cadrele didactice.  

Activitate 5: Conferințele SAS UVT 

Au fost realizate 6 conferințe tematice,  printre care 2 conferințe, una de deschidere a proiectului 

SAS UVT și una de finalizare a acestuia și 4 conferințe pe teme din domeniul antreprenoriatului, 

desfășurate în regim hibrid și cu participarea studenților și a unor reprezentanți ai mediului de 

business local. 
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BUGET: 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE CAPITOL TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]  VALOARE CHELTUITĂ ȘI 
ANGAJATĂ [LEI] 

APROBATĂ ME  COFINANȚARE APROBATĂ 
ME 

COFINANȚARE 

I.  Cheltuieli de personal 91.746,88 0 63.082  

I.1.  din care*, cheltuieli de 
management 

18.257,76 
 

0 11.354,76  

II.  Cheltuieli materiale  145.253,12 
 

38.000,00 173.918,00  38.325,96 

III.  Alte cheltuieli eligibile     

IV. 
 

Alte cheltuieli finanțate 
din 
veniturile proprii ale 
universității** 

    

TOTAL (pe tipuri de finanțare) 237.000,00 38.000,00 237.000,00 38.325,96 

TOTAL GENERAL 275.000,00 275.325,96 
*Maximum 20% din cheltuielile de personal.  
**Nu se acordă de la bugetul ME. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu titlu de cheltuieli 
de capital (dacă este cazul). 

 
 
Director Economic, 
Cosmin Alexandru SPIRIDON 
Semnătură 
 
 
 
Director proiect, 
Lect.univ.dr. Alexandru ROJA 
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