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Cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați prin implementarea 

activităţilor din cadrul proiectului sunt următoarele: 

Activitatea 1. Dezvoltarea competențelor și abilități antreprenoriale digitale pentru 

studenți prin activități specifice de formare, coaching, mentorat și internship  

A1.1-R1: pagina web este actualizată în permanență, iar prin intermediul acesteia se realizează 

promovarea și susținerea HUB-ului antreprenorial co-working space, StudSA-USV – 100% 

A1.1-R2: spațiul pentru comunitatea antreprenorială studențească StudSA-USV-HUB 

modernizat – 100% 

R3-A1.2: au fost organizate trei ateliere interactive în vederea dezvoltării abilităților 

antreprenoriale:  1) Echipă inteligentă de antreprenoriat în societatea digitală, invitat Ștefan 

Sfichi, Centrul de Media Digital USV, 28.05.2021; 2) Marketing digital, invitați Marius 

Bogdan Pîslariu și Răzvan Ungurașu 21.10.2021 și  3) Atelier interactiv media digital - Atelier 

interactiv digital media. De la idee la un brand puternic 9.11.2021, la care au participat peste 

75 studenți participanți, (25 participanţi/atelier)  – 100% 

R4-A1.3: au fost organizate activități de coaching, mentorat și internship pentru dezvoltarea 

planurilor de afaceri inovative (peste 60 de ore de consiliere și mentorat) pentru 40 de studenți 

– 100% 

R5-A1.3:  au fost organizate 10 internship-uri, atât în cadrul companiilor din domeniul 

IT(ASSIST), în cadrul firmelor gazdă de practică parteneri tradiționali ai USV(CCISV, 

EGGER), fiind încurajate colaborările mentor-student – 100%.  

 

Activitatea 2 Realizarea transferului de bune practici prin crearea unei rețele Grow with 

USV! 

R6-A2.1: a fost organizat evenimentul ”Meet mentors!” la care au participat 3 antreprenori 

studenți/absolvenți USV beneficiari de sprijin de tip start-up, la care au participat peste 40 de 

studenți participanți, Loredana Viziteu, Razvan Ungurașu, Anca Zaharia, beneficiari de sprijin 

ANTUR– 100% 

R7-A2.2: a fost organizat evenimentul ”Construim viitorul digital!” la care au fost invitați doi 

antreprenori de succes invitați Marius Bogdan Pîslariu, Răzvan Ungurașu și la care au 

participat peste 60 de studenți – 100% 

R8-A2.3: Comunitate suport pentru susținerea ideilor inovative, Grow with USV! asigură 

facilitarea contactului cu potențiali investitori, prin crearea și susținerea rețelei pentru 

promovarea ideilor de afaceri inovative și a produselor media create studenți, invitat Alice Duțu 

- JA Romania, 20.10.2021– 100%. 

 

Activitatea 3 Antreprenoriat inovativ VIBE wit USV - de la idee la afacere - evenimente 

pentru identificarea posibilităților de finanțare pentru idei de afaceri 

R9-A3.1: a fost organizată Sesiunea de informare cu privire la finanţări naționale și 

internaționale pentru tineri: Start-up Plus, Start-up Nation, Erasmus, finanţări bănci, fondul 

de investiţii, investitori locali, regionali, eveniment la care să participe peste 80 de studenți, 

precum și reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava, bănci, CECCAR-filiala 

Suceava, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, regionale – 100% 

R10-A3.2: a fost organizată competiția de pagini web/filme de promovare a afacerii în cadru 

căreia studenții au prezentat un produs sau serviciu, prin pagina web, video vlog, video pentru 



canalele sociale cu scopul de a ajuta o firmă pentru a crește conștientizarea brandului și a genera 

noi oportunități de afaceri, fiind  premiate cele mai bune soluții realizate de studenți, de 

promovare în online a companiei – 100%  

R11-A3.3: în data de 24.11.2021 a avut loc  Concursul start – up pentru idei de afaceri 

inovative – în cadrul căruia au fost  prezentate 15 proiecte de afaceri prezentate și au participat 

peste 30 de studenți, 3 planuri de afaceri premiate și selectate pentru competiția națională 

ONSF (5 studenți participanți), următorul concurs la nivel USV SAS va fi 15.12.2021 – 100% 

R12-A3.3: au fost selectate 15 idei de proiecte selectate – 100% 

R13-A3.3: au fost susținute pentru finanțare 2 proiecte dintre cele 15 selectate – 100% 

 

Cheltuieli de personal realizate pentru activităţile prevăzute în cadrul proiectului – 81.400 lei 

(100%) 

Cheltuieli materiale realizate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor din cadrul 

proiectului – 92.500 lei (100%) 

Cofinanțare: 31.401,84 lei (15,7%) 

 

 

 


