
1 
 

Proiect “Dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale 

studenților/absolvenților UMFCD”  

CNFIS-FDI-2020-0612 

 

1. Pregătirea Propunerii de Proiect pentru depunere în vederea obținerii de 

finanțare prin FDI 2020; 

2. Implementarea FDI-ului “Dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale 

studenților/absolvenților UMFCD”: CNFIS-FDI-2020-0612; 

3. Configurarea unui spațiu special dedicat comunității de antreprenoriale pentru 

studenți. Astfel s-a alocat și modernizat un spațiu în Clădirea Sahia a UMFCD 

din Strada Jean Louis Calderon, nr. 19-21, București;  

4. Organizarea unei competiții pentru cel mai bun antreprenor cadru didactic 

pentru fiecare facultate din cadrul UMFCD; 

5. Încheierea a cinci acorduri de parteneriat cu scopuri de susținere și sprijinire a 

activităților antreprenoriale cu companii de succes din domeniile medical și 

farmaceutic din România; 

6. Dezvoltarea competențelor pedagogice în domeniul antreprenorialului pentru 

doi angajați ai UMFCD; 

7. Organizarea unui workshop de bune practici în dezvoltarea activității SAS-

UMFCD din Universitățile de Medicină și Farmacie din România; 

8. Redactarea și revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare al SAS-

UMFCD; 

9. Dezvoltarea unei pagini web dedicate SAS-UMFCD - http://sas.umfcd.ro;  

10. Elaborarea unui suport de curs de antreprenoriat; 

11. Pregătirea unor materiale electronice în format text/prezentări PowerPoint de 

promovare a acțiunilor SAS-UMFCD – (1 newsletter + 1 flyer); 

12. Generarea unor testimoniale video ale unor antreprenori de succes din 

domeniul medico-farmaceutic - 6 clipuri video; 

13. Distribuirea materialelor de promovare și testimoniale pe canalele online 

oficiale ale SAS-UMFCD (postarea pe pagina web și canale de social media);  

14. Organizarea unui workshop de inovație/antreprenoriat în cadrul Congresului 

”International Medical Students’ Congress of Bucharest” (IMSCB) organizat de 

Societatea Studenților în Medicină din București (SSMB): 

https://imscbucharest.com/; 

http://sas.umfcd.ro/
https://imscbucharest.com/
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15. Desfășurarea cursurilor educaționale de dezvoltare a competențelor 

antreprenoriale și obținerea de certificate de competențe antreprenoriale, 

oferite  de către Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) pentru 28 de 

studenți din cadrul UMFCD; 

16. Desfășurarea unui workshop cu antreprenori de succes, alocarea studenților 

pentru activitățile de practică antreprenorială intensivă și desfășurarea de 

activități aplicate alături de șase mentori, în companiile pe care le conduc, din 

domeniile medical și farmaceutic; 

17. Organizarea unui Concurs de Planuri de Afaceri și premierea celor mai bune 

trei planuri de afaceri. 


