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Al -Managementul proiectului

Managerul de proiect a realizat coordonarea generală a activităţilor proiectului,
monitorizând derularea achiziţiilor şi managementul financiar. De asemenea, a
asigurat comunicarea eficientă atât la nivelul echipei de proiect cât şi în rela ţiile cu
grupul ţintă şi stakeholderii proiectului.

A2-Activitatea de comunicare şi promovare

Au fost concepute elementele de identitate vizuală, materiale publicitare şi s- au
distribuit anunţuri de informare a activităţilor proiectului în special în mediul on-line,
datorită contextului pandemiei COVID- 19.

Rezultate/ indicatori asumaţi şi realizaţi INTEGRAL: 0 strategie de comunicare şi
template- uri pentru materiale de promovare; Un website fhttps:/ /trecia.ugal.ro/ 1 şi
anunţuri pentru informare şi promovare postate pe pagina Facebook:
https://www.facebook.com/SASGALATl : 21de afişe A3, 50 de pliante A4, 200 broşuri
de promovare, 220 mape personalizate, 200 pixuri personalizate, 4 roll - up- uri.

A3-Activitatea de formare şi dezvoltare a competenţ elor antreprenoriale şi
manageriale ale studenţ ilor şi absolvenţ ilor UDJG
S- a derulat o serie a cursului Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune
europene pentru absolvenţi ai UDJG, cu un număr total de 28 cursanţi şi a cursului
înfiinţ area şi administrarea societăţ ilor comerciale (2 grupe), cu un număr total
de 53 cursanţi. A fost elaborată o strategie antreprenorială a Universităţii Dună rea
de Jos din Galaţi (UDJG), bazată pe şapte obiective strategice. Au fost consiliaţi în
domeniul antreprenorial 100 studenţi ai UDJG cu ajutorul instrumentelor
educaţionale interactive puse la dispoziţie de Junior Achievement Romania.

Rezultate/ indicatori asumaţi şi realizaţi INTEGRAL: două cursuri desfăşurate pe
Microsoft Teams (40 ore - fiecare); un număr de 81 cursanţi certificaţi pe ambele
cursuri; 0 strategie antreprenorială a UDJG; 100 studenţi/absolvenţ i consiliaţ i în
domeniul antreprenorial



A4- înfiinţ are SAS-HUB - spaţ iu de coworking pentru stimularea potenţ ialului
creativ şi inovator din UDJG
Am configurat o reţea de mentori antreprenoriali la nivelul UDJG, în momentul de
faţă baza de date conţinând 12 mentori. Au fost încheiate 4 acorduri de partneriat,
cu Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, JA România, EUROPE- PEN
International şi AlterContacts din Olanda. S- a realizat înscrierea unui număr de 48
companii pe platforma UDJG - UGAL JOBS. S- au trimis 5 anunţuri de locuri de muncă
pe platforma EDU.CSED.UGAL.RO. A fost întocmită documentaţia privind crearea
unui spaţiu de coworking (SAS- HUB) pentru desfăşurarea de activităţi
antreprenoriale şi de cercetare, în colaborare cu o antreprenoare cu experienţă
relevantă în acest domeniu, fondatoarea C- HUB.

Rezultate/ indicatori asumaţi şi realizaţi INTEGRAL: 0 bază de date cu 12 mentori
antreprenoriali; 4 acorduri de colaborare / parteneriat; 2 secţiuni (module) dedicate
domeniului antreprenorial pe platformele UDJG - UGAL JOBS şi EDU.CSED cu
informaţii de interes general pentru studenţii - antreprenori; un spaţiu de co-
working pentru desfăşurarea de activităţi antreprenoriale şi de cercetare.

A5. Sprijinirea activităţ ii întreprinderilor simulate şi realizarea de stagii de
training în întreprinderi simulate

firme simulate (SMARTReactivarea ADVERTISING
http://www.roct.ro/company/is-smart-advertising-srl/ ) şi conectarea acesteia la
reţeaua naţională ROCT şi reţeaua internaţională EUROPEN. Realizarea unui stagiu
de practică pentru 50 studenţi în cadrul acestei firme simulate, distribuiţ i pe 5
departamente. Realizarea de tranzacţii comerciale cu alte firme simulate din
România şi din stră inătate.

unei

Rezultate/ indicatori asumaţi şi realizaţi INTEGRAL: O întreprindere simulată
reactivată; Un stagiu de training într- o întreprindere simulată pentru 50 de studenţi
ai UDJG.

A6. Organizarea şi desfăşurarea de evenimente de antreprenoriat cu
reprezentanţ i ai mediului de afaceri

S- au derulat următoarele evenimente dedicate antreprenoriatului :

1. Conferin ţa Română pentru Antreprenoriat şi Inovare, Ediţia a Il - a, 25- 26 iun.
2020, Galaţi, online, sub egida Asociaţiei Pentru Educaţie Antreprenorială -
http://startantreprenoriat.eu/crai-a-ii-a-editie-a-conferintei-romane-pentru-
antreprenoriat- si - inovare /



2. Competi ţ ia na ţională de idei ş i planuri de afaceri Portul antreprenorial, 13- 15 oct. 
2020, proiect derulat în cadrul programului Universitatea Antreprenorială, finan ţat 
de că tre Romanian - American Foundation - http: / /startantreprenoriat.eu / portul- 
antreprenorial /

3. Webinar - ul : Covid - 19 Riscuri, Provocă ri si Oportunităţ i pentru Antreprenorii din 
Gala ţi, din data de 3.12.2020 - https: / / trecia.ugal.ro/eveniment/ webinar-covid -19/
4. în data de 10.12.2020 s - a desfăşurat evenimentul online BNI Gala ţ i - Brăila - 
Business Network International cu titlul "Oportunităţ i de valorificare a cercetă rii din

  UDJG prin antreprenoriat", cu reprezentan ţ i ai companiilor din regiunea Sud - Est 
Rezultate/ indicatori asumaţi şi realizaţi INTEGRAL : 4 evenimente cu 
specific 
antreprenorial (minim 25 participan ţ i /eveniment) organizate.

A7-Târg pentru expunerea de planuri de afaceri şi rezultate ale cercetării din 
UDJG î n data de 14 dec. 2020 s - a desfăşurat un eveniment (online) în vederea 
prezentă rii de idei de afaceri ş i rezultate ale unor proiecte de diplomă / lucră ri de 
diserta ţie, proiecte/ lucră ri la sesiuni ştiin ţ ifice, cu poten ţial de a se transforma în 
ini ţiative antreprenoriale. î n data de 15.12.2020 s - a desfăşurat un eveniment 
(online) î n vederea premierii ideilor de afaceri şi a rezultatelor cu poten ţ ial de a se 
transforma în iniţiative antreprenoriale.

Rezultate/ indicatori asuma ţi şi realiza ţi INTEGRAL : 15 planuri de idei de afaceri 
şi 25 postere cu rezultate din proiecte de diplomă, lucră ri diserta ţie, sesiuni 
ştiin ţifice; 8 premii acordate studen ţilor, astfel: 4 cele mai bune planuri de idei de 
afaceri; 4 cele mai bune proiecte de cercetare ştiin ţifică

 




