
Raport Activitate ASAIH Cluj-Napoca 2020 
 

În anul 2020 ne-am adapat condițiilor impuse de situația epidemiologică, astfel că toate 

activitățile societății s-au desfășurat online, însă acest lucru ne-a oprit. Noul cadru online ne-a 

potențat accesul la speakeri și colaboratori reputabili, la care n-am fi avut acces în format on 

site. Totodată, accentul activităților din anul 2020 s-a axat pe identificarea necesităților 

antreprenoriale din rândul studenților noștri, nevoi cărora le-am dat răspuns prin intermediul 

unei platforme de matchmacking care să faciliteze accesul studenților la diverși mentori și 

investitori interni și externi. Astfel, activitățile și serviciile ASAIH Cluj-Napoca s-au aliniat cu 

nevoile antreprenoriale ale studenților, acesta fiind principala noastră misiune. Nu în ultimul 

rând, activitățile anului 2020 au vizat transferul unei componente de educație antreprenorială 

valoroase pentru toți studenții și absolvenții UMF Cluj-Napoca, dar și suport (educațional și 

financiar) pentru materializarea ideilor lor de afaceri în domeniul sănătății. 

 

1. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale studenților si absolvenților UMF prin 

implementarea unui modul educațional experiențial. 

 

1.1 Implementarea unui modul educațional experiențial: Livrarea unui conținut educațional de 

bază care să clarifice diferite aspecte ale antreprenorialului medical. În acest sens, reputați 

experți/ antreprenori/ cercetători din domeniul educației și al sănătății au fost invitați pentru 

abordarea următoarelor teme de interes pentru studenții pasionați de antreprenoriat: 

 

− Mentalitatea antreprenorului medical; 
 

 



 

 

− E-Health și noile oportunități din domeniul biotehnologiilor 

 



− Cercetare și transfer tehnologic. 
 

 

Pentru activitatea mai sus menționată s-au propus patru cursuri de antreprenoriat medical: 1. 

Mindset de antreprenor în domeniul sănătății (Psiholog Dr. Daniela Dumulescu, 62 

participanti); 2. What’s all the fuss about E-Health? (Dr. Zaki Milhem, 37 participanti); 3. 



ASAIH Success Stories (Câștigătorii competițiilor anterioare, 25 participanți); 4. Metode 

avansate de cercetare (Prof. Dr. Ioana Neagoe, 99 participanti webinar 1/ 67 webinar 2). 

 

1.2 Organizare modul „Needs Assessment & Community Mapping”: S-au identificat nevoile 

antreprenoriale din rândul studenților si absolvenților UMF Cluj-Napoca. Studenții au avut 

acces la un chestionar online care a fost diseminat pe toate platformele si grupurile disponibile 

în social media, prin intermediul căruia și-au putut exprima direct nevoile și interesele 

antreprenorial. Mai mult, în paralel, s-a urmărit identificarea potențialilor colaboratori 

(mentori/ investitori) din ecosistemul clujean pentru construirea unei baze de date cu mentori 

dispuți să lucreze cu studenții interesați din cadrul universității noastre. 

 

1.3 Organizarea unui modul educațional intensiv de tip „Bootcamp”: Modul educațional 

intensiv „Design Thinking” prin intermediul s-au facilitat patru ateliere de lucru coordonate de 

Dr. Zaki Milhem, Dr. Radu Pirlog, Biochimist Paul Chiroi: 

− Workshop Empatizare (31 participanți); 

− Workshop Definire (28 participanți); 

− Workshop Ideație (27 participanți); 

− Workshop Clarificări (25 participanți). 
 

2. Dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale studenților si absolvenților UMF prin 

implementarea de ateliere de lucru pentru dezvoltarea și testarea ideilor antreprenoriale. 

 

2.1 Organizarea concursului de proiecte de Start-up si idei de afaceri „Reinvent Healthcare – 

Start-up Ideas”: În cadrul concursului au participat 11 echipe care și-au formulat ideile de 

afaceri în domeniul medical. Aceste echipe au trecut prin multiple programe de formare și 

accelerare antreprenorială care le-au facilitat atât conținutul antreprenorial necesar, cât și 

oportunități diverse pentru rafinarea ideilor de business. După finalizarea programului de 

accelerare, cele 5 echipe selectate și-au prezentat ideile printr-un pitch în fața unui juriu format 

din actori importanți ai ecosistemului de business, medical și IT clujean. Astfel, în final, cele 

mai bune trei echipe au fost desemnate câștigătoare și premiate (dispozitive IT și consultanță 

de business), beneficiind în continuare de suport permanent, atât din partea echipei ASAIH 

Cluj-Napoca, cât și din partea mentorilor și oamenilor de afaceri cu care au intrat în contact. 



 
 

2.2 Implementarea unui program de dezvoltare si testare a ideilor de afaceri: Această activitate 

a cuprins o serie de ateliere dedicate conturării ideilor; feedback detaliat din partea 

evaluatorilor; mentorat cu experți din domeniu. 
 

 

2.3 Organizarea unui program de mentorat pentru sprijinirea initiativelor antreprenoriale din 

cadrul UMF: După chestionarea necesitatilor participantilor, acestia au fost pusi in contact cu 

reprezentanți ai comunitatii de Business respectiv ai comunității IT clujene. 

 

3. Dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale studenților și absolvenților UMF prin 

organizarea de internshipuri și traininguri la companii din comunitatea antreprenorială 

clujeana în vederea testării și validării ideilor antreprenoriale 

 

S-a creat o bază de date cu reprezentanți din comunitatea antreprenorială clujeana, dar și cu 

profesori, specialiști medicali, cercetători și alți mentori care și-au oferit disponibilitatea de a 

primi studenți și absolvenți din UMF Cluj-Napoca pentru internshipuri și traininguri. Acest 

proces a fost facilitat prin platforma de matchmacking creată de echipa ASAIH Cluj-Napoca. 

 

3.1 Implementarea unui modul de identificare a oportunităților de internship si training: 

Realizarea unei platforme de match-making, care va facilita accesul studentilor cu viziune 

antreprenoriala la experți în domeniu (companii, investitori, cadre didactice). 



 
 

3.2 Organizarea unei sesiuni de pitching pentru atragerea de potențiali investitori: Fiecare 

echipă și-a susținut ideea de business prin intermediul unei sesiuni de pitching (regulament, 

criterii de notare stabilite și diseminate în prealabil). În urma acestei sesiuni s-a clasamentul 

final al competiției, iar echipele câștigătoare au fost premiate conform regulamentului. În plus, 

una dintre echipe – Aeras – a continuat să performeze și în cadrul altor competiții de business 

locale și naționale: Locul 1 la IdeaJAM (iLabs), precum și participarea în continuare la 

programul de accelerare și la competiția facilitată de către innovation Labs Romania. 

 

  



4. Conferințe: ”Meeting the Future in Healthcare Innovation” Ed. 3: În 2020 am ajuns la 

cea de-a 4-a ediție a evenimentului nostru emblematic anual - o conferință internațională 

dedicată inovației în domeniul sănătății, unde adunăm antreprenori de succes din domeniul 

medical pentru a ne întâlni, a ne conecta și a ne împărtăși poveștile lor de afaceri. 
 

 


