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Scopul proiectului constă în consolidarea și
dezvoltarea componentei antreprenoriale în
rândul studenților și absolvenților UMFCD în
vederea susținerii Planului strategic de
dezvoltare:

(https://umfcd.ro/despre-umfcd/biroul-
rectorului/plan-strategic-de-dezvoltare-

institutionala).

Proiectul genereză o serie de abilități și
competențe antreprenoriale prin asigurarea
componentei teoretice și practice.

OBIECTIV GENERAL

sas.umfcd.ro

https://umfcd.ro/despre-umfcd/biroul-rectorului/plan-strategic-de-dezvoltare-institutionala


OBIECTIVE SPECIFICE

Dezvoltarea programului „Student
Antreprenor” Ediția a-IIIa prin
organizarea unui curs ce va fi
structurat în sesiuni introductive și
sesiuni de aprofundare la finalul
cărora se va organiza concursul
de evaluare și selecție a celor mai
bune trei planuri de afaceri.

OS2OS1

Creșterea vizibilității SAS prin reconfigurarea
platformelor și a canalelor web și
amenajarea unui spațiu de producție, editare
audio, video și foto în scopul promovării
activităților din cadrul UMFCD, susținând
astfel digitalizarea acțiunilor prezente și
viitoare referitoare la ecosistemul
antreprenorial local.

sas.umfcd.ro



Diseminarea bunelor practici în domeniul antreprenorial
prin organizarea de ateliere de lucru/workshop-uri și
încheierea de parteneriate cu scopul dezvoltării durabile
a culturii antreprenoriale. În acest sens, UMFCD vine in
sprijinul comunității formate din studenți și absolvenți prin
organizarea unor ateliere de lucru ce vor cuprinde
noțiunile elementare în domeniul economic și financiar și
extinderea rețelei de parteneri pentru generarea de
activități comune în sprijinul dezvoltării culturii
antreprenoriale în rândul studenților și absolvenților.

OS4OS3
Înființarea și dezvoltarea
simulatorului de afaceri
„Bussines MedUp” prin
oferirea de consiliere și
consultanță cu scopul
dezvoltării progresive a
planurilor de afaceri ale
studenților și
absolvenților în produse
și/sau servicii viabile.

sas.umfcd.ro

OBIECTIVE SPECIFICE



100%IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
A GENERAT URMĂTOARELE 

REZULTATE:

DINTRE OBIECTIVE AU FOST ÎNDEPLINITE



Obiectivul Specific 1 a generat o serie de
rezultate, printre care actualizarea site-ului,
îmbunătățirea capacității de utilizare a
acestuia cu scopul creșterii vizibilității
evenimentelor întreprinse de SAS și
creșterea numărului de studenți informați.

OS 1 – SITE SAS
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A fost creat spațiul dedicat activităților pentru
producție video, post-producții video și
activități de promovare.
Prin amenajarea spațiului de producție, editare
audio, video și foto se va crește pe termen
lung vizibilitatea SAS și promovarea UMFCD
prin susținerea acțiunilor prezente și viitoare
referitoare la ecosistemul antreprenorial local.
De asemenea, spațiul dedicat podcast-urilor
poate fi utilizat și de studenții care doresc să
participe în cadrul activităților de filmare,
intervievând invitații sau chiar participând la
acțiuni de editare.

OS 1 – STUDIO PODCAST
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Prin intermediul studioului, au fost create 5
podcasturi cu tematică antreprenorială și de
asemenea, s-a dezvoltat identitatea vizuală
pentru desfășurarea activităților
antreprenoriale și educaționale de
promovare.

În prezent, avem 5 podcast-uri, 6
testimoniale și 400 de fotografii de la fiecare
workshop organizat prin cadrul proiectului;

OS 1 – PODCASTURI
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Inițiativa a vizat o serie de podcasturi în
scopul creării unei conexiuni între
comunitatea studențească și cea
academică, răspunzând la o serie de
întrebări și provocări lansate de membrii
acestora.

Am avut onoarea să lansăm primul podcast
avându-l în calitate de invitat pe Rectorul
Universității de Medicină și Farmacie „Carol
Davila” din București, 𝐏𝐫𝐨𝐟. 𝐔𝐧𝐢𝐯. 𝐃𝐫. 𝐕𝐢𝐨𝐫𝐞𝐥
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐚.

OS 1 – PODCASTURI
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Am avut deosebita plăcere și onoare, să îl
avem alături de noi pe domnul 𝐏𝐫𝐨𝐟. 𝐔𝐧𝐢𝐯.
𝐃𝐫. 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐬 ̦ 𝐕𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐚𝐧𝐮, Președinte al
Senatului Universității de Medicină și
Farmacie ”Carol Davila” din București, medic
cardiolog, cercetător de prestigiu în
domeniul cardiologiei și șeful secției de
cardiologie din cadrul Spitalului Universitar
de Urgență București. Prin intermediul
acestui podcast regăsim principiile care i-au
călăuzit întreaga activitate profesională
universitară cât și activitatea de peste 20 de
ani în cardiologia intervențională.
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Am avut deosebita plăcere și onoare să avem
alături de noi o mare personalitate a lumii
academice și universitare, domnul Prof. Dr.
Mircea Ivan, alumnus UMFCD promoția 1993,
profesor asociat în cadrul Departamentului de
Medicină, #Indiana University School of
Medicine și în Departamentul de Microbiologie
și Imunologie, Indiana University, Indianapolis,
#SUA.
Prof Dr. Mircea Ivan a fost invitat special la
Congresul UMFCD 2022, unde a primit titlul de
#Doctor #Honoris #Causa al universității
noastre și a discutat despre cariera sa de
cercetător cu doamna Prof. Univ. Dr. Simona
Ruță, Prorector cu probleme de cercetare
științifică în cadrul UMFCD, Șef disciplină
Virusologie.



sas.umfcd.ro

SAS UMFCD a continuat seria de podcast-uri
cu și despre personalități de renume ale
comunității medicale academice cu două
podcasturi în care am avut-o invitată pe
doamna Conf. Dr. Roxana Nedelcu, medic
primar dermatovenerolog, cofondator al Clinicii
Derma 360 și membră a Consiliului Executiv
SAS în cadrul Departamentului Educațional și
domnul Marius Stratulat, Director General la
Medical Services for Neurology, Director
General și Administrativ la MSN Life Services
și Președinte al ONG-ului Help to Heart.
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O altă activitate în cadrul obiectivului
specific 1, a fost organizarea unui curs
de "Digital Marketing" prin participarea a
doi studenți din cadrul echipei de
implementare a proiectului.
Scopul acestui curs a constat în
dobândirea de abilități și competențe de
digital marketing, îmbunătățind astfel
tehnicile de promovare a informațiilor
diseminate de către SAS UMFCD.

OS 1 – COMPETENȚE 
DIGITAL MARKETING
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Principala activitate a obiectivului specific 2,
respectiv Cursul de competențe antreprenoriale, a
fost îndeplinită în totalitate. SAS UMFCD a
desfășurat cea de-a III-a Ediție a cursului "Student
Antreprenor", fiind instruiți 28 de studenți
participanți în perioada 14-28.05.2022.

OS 2 – CURS COMPETENȚE 
ANTREPRENORIALE
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În urma cursului de competențe antreprenoriale, a fost generat un suport de curs și modelul teoretic
al înființării unei afaceri. 

Conţinutul suportului de curs a fost format din următoarele componente:

OS 2 – MODEL TEORETIC ÎNFIINȚARE AFACERE

· Inițierea și managementul afacerii
· Instrumentele de marketing utilizate
în cadrul unui afaceri

· Vânzările și organizarea vânzărilor și
a livrării de servicii

· Finanțele și investițiile

· Managementul și organizarea resursei
umane

· Managementul de proiect
· Competențe personale de negociere, de 
luare a deciziilor, leadership și
managementul timpului
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În data de 28.05.2022 a avut loc Concursul
Planurilor de Afaceri în cadrul căruia au fost
eligibili studenții ce au parcurs integral cursul
„Student Antreprenor ediția a III-a”.

Concursul s-a desfășurat prin prezentarea unui
plan de afaceri în fața unei Comisii de Concurs.
În baza clasamentului realizat, grupurile de
studenți cu cele mai bune trei planuri de afaceri
au fost premiați prin acordarea unei burse.

OS 2 – CONCURS 
PLAN DE AFACERI
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Participanții cursului „Student Antreprenor ediția a III-
a”, au avut posibilitatea de a participa în cadrul
programului de mentorat prin activități de instruire și
consiliere antreprenorială.

Astfel, un număr de 8 studenți au avut un program de
mentorat bine stabilit împreună cu antreprenori și
reprezentanți medicali din trei companii de success
din România.

OS 3 – MENTORAT-
INTERACȚIUNEA CU 
MEDIUL DE AFACERI
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În cadrul Obiectivului Specific 3, respective organizarea
Târgului de Business Plan, studenții antreprenori au
prezentat planurile lor de afaceri construite până în
prezent, precum și viitoarele direcții, alături de investitori ai
mediului de afaceri și antreprenori experimentați.

OS 3 – TÂRGUL DE BUSINESS PLAN
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De asemenea, în cadrul Obiectivului
Specific 3, a fost creată baza de date ce
cuprinde contactele reprezentanților
mediului de afaceri cu scopul actualizării
și dezvoltării anuale.

În prezent, avem o bază de date cu un 
numar de 86 de antreprenori din 
domeniul medical.

OS 3 – BAZA DE DATE
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În cadrul proiectului, au fost organizate 4 workshopuri
cu participarea a unui număr de 60 de studenți cu
tematici relevante pentru domeniul stomatologiei,
farmaciei și medicinei generale.

OS 4 – WORKSHOP-URI
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În data de 7 octombrie 2022 a avut loc primul
workshop în cadrul proiectului „Dezvoltarea și
creșterea aptitudinilor antreprenoriale în rândul
studenților și absolvenților UMFCD –
AntreprenorUMFCD”.

Conf. Univ. Dr. Roxana Nedelcu a susținut
workshop-ul “Cum îmi influențează educația
antreprenorială cariera în domeniul medical -
Discuții pe marginea unei experiențe academice
internaționale la University of Rochester” ,
introducând participanții în cultura
antreprenorială aplicată în domeniul medical.



sas.umfcd.ro

În data de 13 octombrie 2022 a avut loc cel de-al
doilea workshop în cadrul proiectului CNFIS-FDI-
2022-0201 „Dezvoltarea și creșterea aptitudinilor
antreprenoriale în rândul studenților și absolvenților
UMFCD – AntreprenorUMFCD”, organizat de
Societatea Antreprenorială Studențească UMFCD,
cu sprijinul Universității de Medicină și Farmacie
“Carol Davila” din București. În cadrul workshop-ului
“Noțiuni generale de antreprenoriat în domeniul
farmaceutic” susținut de către Ș.L Dr. Dragoș
Ciolan, studenții participanți au avut oportunitatea
să descopere atât noțiuni teoretice, cât și practice
din cultura antreprenorială aplicată în domeniul
farmaceutic și în domeniul medical.
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În data de 18 octombrie 2022 a avut loc cel
de al treilea workshop în cadrul proiectului
CNFIS-FDI-2022-0201 „Dezvoltarea și
creșterea aptitudinilor antreprenoriale în
rândul studenților și absolvenților UMFCD
– AntreprenorUMFCD”, organizat de
Societatea Antreprenorială Studențească
UMFCD, cu sprijinul Universității de
Medicină și Farmacie “Carol Davila” din
București. Ș.L Dr. Mihnea Nicolescu, a
dezbătut aspecte referitoare la marketingul
digital în sfera medicală și domeniul
stomatologic.
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În data de 28 octombrie 2022 a avut loc
workshopul “Primii pași în antreprenoriat”
împreuna cu Banca Transilvania.
Astfel, am încheiat luna workshop-urilor în
domeniul antreprenoriatului , organizate de
Societatea Antreprenorială Studențească cu
sprijinul Universității de Medicină și Farmacie
“Carol Davila” din București.
În urma celor patru workshop-uri, studenții
noștri au învățat importanța și rolul
antreprenoriatului în domeniul medical , astfel
încât să poată crea un plan de afaceri eficient
pentru a-și transforma ideea într-un business
de success.
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Pe perioada desfășurării proiectului
FDI în anul 2022, SAS a încheiat un
număr de 6 acorduri de parteneriat cu
reprezentanți ai mediului de afaceri.

OS 4 – ACORDURI DE 
PARTENERIAT
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ECHIPĂ IMPLEMENTARE

Conf. Dr. Roxana Nedelcu
Ș.L. Dr. Mihnea Nicolescu
Ș.L Dr. Dragoș Ciolan
Voicu Gabriela Roxana
Bilciu Ionela
Vasilescu Ana-Maria-Cristiana
Stoica Elena
Apostol Viorica Luminița
Vladu Andreea

Mischie Răzvan-Mihai
Chiriță Ion-Adrian

Mateoiu Ștefan
Costanza-Gugiu Flavius

Stoican Iulia-Cosmina
Papagheorghe Atena

Dobrovolschi Oana
Radu Cristian-Tudor

Căpățînă Costina-Medeea
Busuioc Andrei-Nicholas

DIRECTOR 
PROIECT
PROF. DR.

SILVIU-MIREL 
PIȚURU



Str. Jean Louis Calderon, Nr.19-21,
Sector 2, București

ADRESĂ DE CORESPONDENȚĂ

office@sas.umfcd.ro
POȘTĂ ELECTRONICĂ

https://sas.umfcd.ro/
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