
Raport Activitate ASAIH Cluj-Napoca 2021 (Iulie-Septembrie) 
 

În anul 2021, echipa ASAIH își propune menținerea bunelor practici dovedite în anii 

precedenți, activitățile propuse pentru acest având o structură similară, care integrează noii 

studenți, respectiv una complementară, care le oferă șansa celor mai experimentați să se 

dezvolte în continuare. Componenta de educație antreprenorială este în continuare o prioritate, 

iar accesul la mentori și investitori este mai mare ca niciodată. 

 

1. Seminarii lunare - The Health Entrepreneur Journey: O serie de prezentări lunare în 

care sunt invitați antreprenori de succes din zona medicală pentru a-și împărtăși povestea cu 

studenții noștri. Prin intermediul acestor seminarii dorim să creștem interesul studenților înspre 

alegerea unui parcurs profesional antreprenorial în domeniul sănătății. Deși această activitate 

este încă în desfășurare, până acum au avut loc/ sunt programate sesiuni cu: 

 

- Philip Chobar (CEO, co-founder of Telios Care); 
 

- Echipa iScreen UMFST Târgu-Mureș; 
 



- Mara Miclea (co-founder SănătateMintală.ro); 
 

2. Webinarii - Cercetător-Antreprenor: O serie de webinarii în cadrul cărora sunt invitați 

experți din domeniul cercetării, dar care activează și în ecosistemul de business pentru a ne 

împărtăși cheia succesului lor în ceea ce privește transferul tehnologic. 

- Radu Pîrlog (Cercetător și coordonator ASAIH); 

- Ion Petrovai (EIT Health, SPH, FreshBlood); 

- Dana Dumulescu (Cercetător, Cadru Didactic, Psiholog, Antreprenor); 

- Mircea Miclea (Cercetător, Cadru Didactic, Psiholog, Antreprenor); 

- Vor urma... 
 



 
 

3. Dezvoltarea unui modul educațional antreprenorial: Această activitate este pregătită 

pentru promovare, urmând să se desfășoare Octombrie și constă într-o sesiune intensivă 

(bootcamp) prin intermediul cărora studenții vor beneficia de 7 cursuri (noțiuni teoretice + 

activitate practică) ce vizează domeniul antreprenorial, implicit cel al StartUp-urilor. 
 



 
 
 

*Alte activități programate pentru anul 2021 la care se lucrează și care se vor desfășura 

până la finalul anului: 

 

Competiție idei de afaceri; Sesiune prezentare idei de afaceri; Dezvoltarea unor ateliere de 

lucru în cadrul centrelor de cercetare ale universității; Program de validare antreprenorială; 

Program de internship pentru studenți; Program de mentorat pentru studenți; Sesiuni pentru 

atragerea investitorilor; Conferința ”Meeting The Future in Healthcare Innovation Ed. 4”. 
 

 

 


