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Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Universității ”1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia a fost înființată în anul 2017 și are ca misiune crearea unui mediu propice și
un cadru complementar pentru susținerea și dezvoltarea spiritului antreprenorial al
studenților.
SAS UAB reprezintă un mecanism de sprijinire, dezvoltare și încurajare a
spiritului antreprenorial în mediul universitar, în special în rândul studenților și
absolvenților de învățământ superior, în vederea creșterii competitivității universităților din
România.
Activitatea SAS se adresează:
a) studenților instituției de învățământ superior în care funcționează, indiferent de programul
de studiu pe care aceștia îl frecventează sau de forma de învățământ, inclusiv studenților
veniți la studii prin programe de mobilități;
b) absolvenților proprii în primii 3 ani de la absolvire
Societatea Antreprenorială Studențească -SAS UAB, are următoarele atribuții
principale:
a) elaborarea de materiale destinate informării și orientării studenților în realizarea planurilor
de afaceri și/sau proiectelor de finanțare, raportat la faptul că posibilitatea sistemului
educațional universitar de a produce într-un termen mediu competențele solicitate de mediu
socioeconomic este în continuă schimbare;
b) organizarea de activități de mentorat pentru studenții care vor să înființeze un start-up;
c) încurajarea colaborării mentor - student în vederea consolidării și dezvoltării unor
elemente ale competențelor antreprenoriale necesare viitorilor absolvenți la nivelul
învățământului superior;
d) organizarea de sesiuni de proiecte de start-up, idei de afaceri etc., cu scopul selectării unor
propuneri care să fie înaintate consiliului executiv spre evaluare și feedback;
e) organizarea de concursuri pentru atragerea de finanțări pentru cele mai bune proiecte;
f) coordonarea activității tuturor incubatoarelor de afaceri, întreprinderilor simulate și altor
entități antreprenoriale, din cadrul instituției de învățământ superior.
Activitățile desfășurate în cadrul SAS UAB au condus la o creștere a interesului
studenților față de activitățile și proiectele desfășurate. S-a constatat o prezență mai mare a
voluntarilor SAS UAB .
Anul 2021 s-a desfășurat în mare parte sub auspiciile cauzate de pandemia COVIT-19
aproape toate activitățile didactice s-au desfășurat în mediul online pe platforma TEAMS.
Activitățile desfășurate de SAS UAB au fost în perioada ianuarie- octombrie fizic iar în
perioada noiembrie și decembrie exclusiv online pe TEAMS. Prin activitati susținute ale
membrilor Consiliului si a voluntarilor am reusit desfasurarea activitatilor propuse precum
si cresterea vizibilitatii SAS UAB .
În anul 2021 nu au avut loc modificări în structura de conducere a SAS UAB.
Pentru promovarea activităților specifice SAS UAB au fost dezvoltate :
 pagina de facebook SAS UAB în 2018. https://www.facebook.com/uab.sas/
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în luna decembrie 2018 a fost dezvoltat și a fost funcțional blogul SAS UAB.
https://sas-uab.blogspot.com/.
începând cu luna octombrie 2019 - SAS UAB dispune de un site accesibil de pe
pagina principală a sitului universității : http://sas.uab.ro/

SAS UAB a susținut participarea studenților la competiții de antreprenoriat din țară sau
strainătate. Participarea studenților UAB la Incubator BizzFactory a fost remarcata de catre
organizatori fiind recomandata participarea studenților nostri la concursul Comeptitia anului
2021.
Pe parcursul anului 2021- 35 de studenți ai universității noastre au participat la programul
de Antreprenoriat Blended Learning– JA STRAT-UP.
Studenții nostri au participat la o sesiune online de dezbatere între tineri și profesioniști din
mediul de afaceri organizată de Junior Achievement (JA) România în colaborare
cu AmCham România, Tinerii întreabă, profesioniștii răspund, pe 27 octombrie, de la
ora 16:00
Un număr de 7 studenți au participat la modulul cu guvernanta corporatistă organizat de
Junior Achievement (JA) România .
Cadre didactice au participat la sesiune online destinată cadrelor didactice din universități –
schimb de experiență și exemple de bune practici din proiectele derulate în universități anul
acesta, organizat de Junior Achievement (JA) România
O alta echipa formată din Beldean Ioana, Negrea Mihaela Gligor Sergiu Stefan s-au înscris
la Incubatorul Național JA BizzFactory 2021 la secțiunea antreprenoriat social,
coordonator conf.univ.dr. PASTIU CARMEN. Echipa a realizat proiectul TRANSILVANIA
PET MOTEL și a reusit sa se califice in semifinala națională desfasurata in luna mai 2021.
În luna iunie 2021a avut loc webinarul interactiv în cadrul programului Universitatea
Antreprenorială. Sesiunea a fost organizata de Junior Achievement (JA) România în
limba engleză, și a avut ca speakeri invitați reprezentanți de la OECD și European
Commission .Tema abordată: Linking Higher Education to Labour Market.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021
Proiect : SAS UAB – PROVOCĂRI, ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE
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În cadrul SAS UAB în perioada mai –decembrie 2021 s-a derulat proiectul :
Dezvoltarea Societății Antreprenoriale Studențești din cadrul Universității „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia-SAS UAB – PROVOCĂRI, ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE,
CNFIS-FDI-2021-0127, finanțat de Ministerul Educației prin Consiliul Național al Finanțării
Învățământului Superior. Domeniu vizat: 4 Înființarea și susținerea activităților societăților
antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților
Bugetul aprobat al proiectului a fost de 120.000 lei din care cheltuit 115.420 lei.
Scopul proiectului a fost încurajarea, sprijinirea, și dezvoltarea spiritului antreprenorial în
mediul universitar albaiulian atat în randul studenților, masteranzilor și absolvenților.
Contextul economic actual implică provocari majore iar antreprenoriatul poate avea un
impact pozitiv asupra economiei prin stimularea inovarii , generarea de locuri de munca si
progres social.
Obiectivul general al proiectului este susținerea activității societății antreprenoriale
studențești (SAS UAB) din cadrul Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în
randul studenților și absolvenților Universitătii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
O1. Dezvoltarea de competențe și abilități antreprenoriale pentru studenți și absolvenți
Obiective specifice:
O1.1 Extinderea si promovarea activităților SAS UAB în randul studentilor , mastranzilor
si absolventilor
O1.2 Organizarea de cursuri de antreprenoriat.
O1.3 Organizarea de conferințe și ateliere de lucru realizate cu antreprenori de success
O1.4 Sustinerea dezvoltarii abilitatilor antreprenoriale practice prin activitati de mentorat
O2 Sprijinirea inițiativelor de afaceri ale studenților și absolvenților
Obiective specifice:
O2.1 Spijinirea activității întreprinderilor simulate din cadrul Universitatii 1 Decembrie
1918 din Alba Iulia
O2.2 Organizarea de competiții și târguri pentru expunerea planurilor de afaceri si
dezvoltarea spiritului antreprenorial.
O2.3 Organizarea de competitii pentru dezvoltarea competentelor de promovare a afacerii
O2.4 Facilitarea contactului cu potențiali investitori
Activități desfășurate
A.1 Sustinerea activitatilor antreprenoriale studențești la nivelul Universitatii 1 Decembrie
1918 din Alba Iulia - SAS UAB
A1.2 Promovarea SAS UAB în randul studentilor si absolventilor Au fost realizate campanii
de promovare a evenimentelor pe situl SAS UAB, facebook si constientizare a spiritului
antreprenorial. A fost desfasurata cate o activitate de promovare la fiecare facultate din UAB.
Toate
activitățile
specifice
SAS
UAB
au
fost
promovate
pe
https://www.facebook.com/uab.sas/
A fost promovata SAS UAB în răndurile studenților de la toate facultațile
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A1.3 Organizarea unui curs de antreprenoriat
A fost organizat un curs de antreprenoriat de 4 ore/ zi timp de 3 zile. Cursul a cuprins
urmatoarele module de la idee la afacere, marketing, management financiar-contabil și
realizarea planului de afaceri. Grupul țintă a fost format din 25 studenți, masteranzi sau
absolvenți ai universității care sunt preocupați în realizarea unui start-up.
A1.4.Organizarea de conferințe și ateliere de lucru
A1.4.1 Organizarea unei conferințe cu personalităti și antreprenori de succes în luna
decembrie.
A1.4.2 Organizarea a sase ateliere de lucru
La fecare atelier au participat minim 20 studenti sau amsteranzi
Atelierul 1 – Criptomonedele, incotro?
Atelierul 2 – Raportarea financiară în contextul pandemiei Covid
Atelier 3 Finanțarea întreprinderii
Atelier 4 Asigură-te că poți fi găsit online
Atelier 5 Înțelege nevoile clienților și comportamentele online au participat 20 studenți si
absolventi ai UAB care au invatat cum îi poate ajuta analiza web să măsoare succesul
marketingului online și să obțină rezultate mai bune.
Atelier 6 Soft skills in marketing digital
A1.4.3 WORKSHOP TEMATIC Valorificarea patrimoniului turistic si istoric din Munții
Oraștiei și implicațiile asupra mediului de afaceri. Aceasta activitate a fost realizată în
colaborare cu Universitatea din Petroșani și antreprenori. Au participat 5 studenti si 1
profesor.Fiecare universitate a suportat costurile pentru participantii propri.
A 1.4.4 Masterclass- ,, SCOALA DE ANTREPRENORIAT ,,
Editia a III-a Pe parcursul a trei zile participanții au participat ateliere si training intr–o
locatie situata la munte, în județul Sibiu, Gura Râului. Au articipat 25 studenți, masteranzi
UAB si 1 trainer.
A1.5 Mentorat in organizarea unei campanii de marketing social. Activitatea a condus apoi
la un concurs in care au fost premiate cele mai bune campanii .
A 1.6 Mentorat de leadership au participt 20 studenti 2 zile intr o locatie la Ighiu în judetul
Alba .
A2 Activitati ce vizeza sprijinirea inițiativelor de afaceri ale studenților și absolvenților
A2.1 Sprijinirea dezvoltării activității întreprinderii simulate Iceland, din cadrul UAB.
(Luna 8) Activitatea constă în dezvoltarea materialelor și promovarea întreprinderii simulate.
Activitatea va fi coordonată de responsabil IS. IS AICELAND a aparticipat la GYOR ,
Ungaria la un targ international in luna decembrie.
A2.2 Organizarea de competiții și târguri pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial.
A2.2.1 A fost organizată Editia a IV a, a Târgului național al întreprinderilor simulate cu Au
fost oferite cupe si diplome (locul 1-3 si mentiune )
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A 2.2.2 Organizarea unui concurs de planuri de afaceri dotate cu premii în parteneriat cu
mediul de afaceri –online sau ofline (L7). Premii în bani și cupe -locul 1-3 și mențiune pentru
cele 2 secțiuni cele mai bune idei de afaceri și cele mai bine realizate planuri de afaceri(+
pitch). Activitatea va fi coordonată de Expert organizare concurs planuri de afaceri.
A2.3Organizarea unui concurs Marketing Digital Studentii participa cu creatiile lor la
concurs.Vor fi acordate premii in bani pentru locul 1-3
A2.4*** Organizarea unei vizite de studiu pentru facilitarea contactului cu potențiali
investitori. Vizita de studiu la antreprenori din judet. Au participat 25 studenti
***Daca situatia pandemică o impune toate activitatile se vor desfasura în mod online.

A7 Participarea SAS UAB la activități ale SAS din alte universități
 SAS UAB face parte din grupul de lucru pentru incurajarea initiativei antreprenoriale
initiat de catre SAS ASE Bucuresti.

Parteneriate încheiate în 2021
ASOCIAȚIA JUNIOR ACHIEVEMENT OF ROMANIA organizație non-profit -2021
Parteneriat cu SAS Universitatea din Petrosani.

BUGETUL ACTIVITATILOR SAS UAB
Bugetul pe anul 2021 a fost bugetul proiectului PROVOCĂRI, ABILITĂȚI ȘI
COMPETENȚE, CNFIS-FDI-2021-0127. S- a obținut o finanatare de 120.000 ron .
Datorită situației privind restrictiile de deplasare si organizarea online a activitatilor nu s-a
cheltuit toata suma din proiect. Suma cheltuita a fost de 115.420,53 ron din bugetul
proiectului si 15.000 ron cofinantare .
Cheltuielile pentru 2021 au fost:
Salarii = 46328
Cheltuieli Materiale si pentru sustinerea activitatilor = 49.967,53
Din care taxa Europen Pen = 1.750
Alte cheltuieli eligibile = 19125
Din care : premii concursuri 7490 ron
Total = 115420.53 lei
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Cheltuielile materiale au cuprins cheltuieli pentru desfășurarea activităților
proiectului si achiziția de obiecte de inventar.
Au fost achiziționate HDD extern, cabluri si adaptoare, camere web.
Au fost achizitonate servicii de cazare si masa pentru desfasurarea activitatilor . Au fost
paltiti traineri pentru sustinerea activitatilor prevazute.
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