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 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA 

SOCIETĂȚII ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI ÎN 

UNIVERSITATEA „ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI   

 

 

Prezentul regulament a fost elaborat în baza următoarelor acte normative: 

 Ordinul MEN nr. 3262 din 16 februarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea de 

societăţi antreprenoriale studenţeşti în sistemul de învăţământ superior din România; 

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 şi 

art. 123; 

 Concluziile Consiliului privind antreprenoriatul în educaţie şi formare 2015/C 17/02, 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2015/C 17/02 din data de 20 ianuarie 

2015; 

 Carta Universității „ARTIFEX” din București. 

 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

 

Art. 1. Se înființează și se constituie Societatea Antreprenorială Studențească a Universității 

„ARTIFEX” din București, având ca acronim SAS – Artifex, în vederea aplicării prevederilor 

ordinului MEN nr. 3262/2017. 

 

Art. 2. SAS – Artifex este o structură distinctă, fără personalitate juridică în cadrul Universității 

„ARTIFEX” din București ce funcţionează în subordinea administrativă a Rectorului 

universității și academică a Senatului universității, conform legislaţiei în vigoare, a Cartei 

Universității „ARTIFEX” din București şi a prezentului Regulament.  
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Art. 3. Derularea activităților SAS - Artifex se va face în colaborare Centrul de Consiliere și 

Orientare în Carieră al Universității „ARTIFEX” din București și Departamentul de cooperare cu 

mediul economico – social, aflat în subordinea Consiliului de Administrație al Universității. 

 

Art. 4. SAS - Artifex funcționează pe perioadă nedeterminată. 

 

 

CAPITOLUL II 

Misiune, obiective şi activităţi 

 

Art. 5. (1) Misiunea SAS – Artifex este aceea de a crea un mediu propice și un cadru 

complementar pentru susținerea și dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților din cadrul 

Universității „ARTIFEX” din București de la toate ciclurile de învățământ, inclusiv în rândul 

propriilor absolvenți din ultimii trei ani.  

(2) Prin acțiunile sale SAS – Artifex urmărește conștientizarea cu privire la oportunitățile 

existente privind antreprenoriatul, angajarea pe cont propriu și promovarea unei atitudini 

pozitive față de cultura antreprenorială în rândul studenților. 

(3) Societatea Antreprenorială Studențească colaborează cu toate structurile din 

universitate care pot sprijini activităţile planificate în vederea îndeplinirii misiunii propuse. 

 

Art. 6. Principalele obiective ale SAS - Artifex sunt:  

a) Promovarea unui învăţământ de calitate corelat cu cerinţele pieţei muncii şi extinderea 

relaţiilor de colaborare cu mediul economic și socio-cultural.  

b) Crearea unui cadru instituţional favorabil dezvoltării și încurajării spiritului 

antreprenorial în mediul universitar, în rândul studenților Universității „ARTIFEX” din 

București.  

c) Crearea unei rețele formată din studenți antreprenori, absolvenți, oameni de afaceri, cadre 

didactice cu scopul de a promova ideile de afaceri inovatoare (inclusiv cele de 

antreprenoriat social), a identifica surse de finanțare, a face schimb de bune practici și 

know-how. 

d) Susținerea studenților care vor să transforme o idee de afaceri într-un start-up, 

organizarea unor activități de mentorat și consultanță pentru studenți, în domeniul 

antreprenoriatului.  

e) Încurajarea colaborării mentor - student în vederea consolidării și dezvoltării unor 

elemente ale competențelor practice profesionale necesare viitorilor absolvenți la nivelul 

învățământului superior.  
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Art. 7. Principalele activităţi desfăşurate de SAS - Artifex sunt:  

a) Organizarea de activități de mentorat în scopul dezvoltării competențelor și aptitudinilor 

antreprenoriale ale studenților Universității „ARTIFEX” din București.  

b) Acordarea de asistență și consultanță studenților care vor să înființeze un start-up.  

c) Organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri, în special cu cei din 

sectorul cooperației meșteșugărești, în scopul realizării conexiunilor între studenți și 

mediul de afaceri. 

d) Facilitarea participării studenților la manifestările profesionale organizate de entităţi 

implicate în viaţa economică, cu predilecție în activitatea sectorului cooperației 

meșteșugărești.  

e) Organizarea de seminare de tip weekend start-up în scopul creșterii interesului studenților 

pentru anumite domenii de activitate.  

f) Elaborarea de materiale destinate informării și orientării studenților în realizarea 

planurilor de afaceri și/sau proiectelor de finanțare.  

g) Organizarea de concursuri care să dea studenților oportunitatea de a colabora într-un 

mediu competitiv.  

h) Organizarea de sesiuni de proiecte de start-up, idei de afaceri etc., cu scopul selectării 

unor propuneri care să fie înaintate Consiliului executiv spre evaluare și feed-back.  

i) Organizarea de concursuri pentru atragerea de finanțări pentru cele mai bune proiecte.  

j) Alte activităţi propuse de membrii săi şi aprobate de organele de conducere ale 

universității. 

 

 

CAPITOLUL III 

Organizarea, funcționarea și finanțarea SAS - Artifex 

 
Art. 8. (1) Conducerea SAS - Artifex este realizată de un Consiliu executiv format din 5 membri, 

avizat de Consiliul de Administrație și aprobat de Senatul universității, din care fac parte:  

a) Două cadre didactice titulare în cadrul Universității „ARTIFEX” din București;  

b) Doi reprezentați ai mediului social – economic, din care cel puțin unul din cadrul 

sectorului cooperației meșteșugărești; 

c) Un reprezentant al studenților, desemnat la nivelul Asociației Studenților din 

Universitatea „ARTIFEX” din București.  
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(2) Consiliul executiv al SAS – Artifex este condus de preşedinte, cadru didactic al 

Universității „ARTIFEX” din București, membru al consiliului, ales prin vot de membrii 

acestuia şi numit prin decizie a rectorului.  

(3) Preşedintele Consiliului executiv al SAS - Artifex prezintă Consiliului de 

Administraţie şi Senatului universității un raport asupra activităţilor anuale, ce va fi publicat pe 

site-ul Universității „ARTIFEX” din București. În conținutul raportului se vor detalia activităţile 

desfăşurate în cursul anului de raportare, se vor arăta numărul de studenți mentorați și consiliați, 

numărul de contacte noi cu mediul de afaceri stabilite în cursul anului de raportare, numărul de 

firme care au fost înfiinţate/sprijinite în funcţionarea lor pe parcursul anului de raportare.  

(4) Președintele și membrii Consiliului executiv au un mandat de 4 ani. Reprezentantul 

studenților este desemnat pentru o perioadă de 2 ani. 

 

Art. 9. (1) Consiliul executiv al SAS - Artifex se întruneşte, de regulă, o dată la trei luni sau ori 

de câte ori este necesar, la convocarea președintelui SAS, a rectorului sau la solicitarea a cel 

puţin jumătate dintre membrii săi.  

(2) Hotărârile Consiliului executiv al SAS - Artifex se iau cu majoritatea simplă a 

voturilor membrilor prezenţi.  

(3) Principalele atribuții ale Consiliului executiv al SAS - Artifex sunt:  

a) stabilirea şi armonizarea strategiei SAS - Artifex cu strategia de dezvoltare a Universității 

„ARTIFEX” din București;  

b) monitorizarea și asigurarea derulării de parteneriate cu entităţile din mediul de afaceri;  

c) organizarea de evenimente pentru promovarea, dezvoltarea și încurajarea spiritului 

antreprenorial al studenţilor Universității „ARTIFEX” din București; 

d) promovarea SAS - Artifex.  

(4) Principalele atribuții ale președintelui Consiliului executiv al SAS - Artifex sunt:  

a) prezidarea Consiliului executiv al SAS - Artifex;  

b) asigurarea conducerii executive a SAS - Artifex;  

c) gestionarea bazelor de date ale SAS - Artifex;  

d) atragerea de cadre didactice şi oameni de afaceri spre a deveni mentori/tutori ai 

studenţilor pentru activităţile specifice SAS - Artifex;  

e) elaborarea raportului anual de activitate a SAS – Artifex, prezentarea acestuia în 

Consiliul de Administrație și în Senatul Universității „ARTIFEX” din București și 

urmărirea publicării acestuia pe site-ul Universității. 

f) reprezentarea SAS - Artifex în relaţiile externe specific activităţilor desfăşurate.  
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Art. 10. (1) Pentru asigurarea funcționării sale în bune condiții, SAS – Artifex poate avea resursă 

umană proprie în baza unor contracte de voluntariat, de muncă sau de colaborare. 

(2) În cadrul SAS - Artifex își vor putea desfășura activitatea și colaboratori externi, în 

regim contractual de prestări servicii, pentru sarcini specifice solicitate în cadrul diferitelor 

activități pe care SAS - Artifex le va derula. 

(3) Calitatea de voluntar al SAS - Artifex poate fi obținută de orice persoană care 

dorește să participe activ la realizarea misiunii și a obiectivelor SAS - Artifex. Studenții din 

cadrul Universității „ARTIFEX” din București au posibilitatea de a desfășura activitatea de 

voluntariat în cadrul proiectelor SAS – Artifex. 

(4) Universitatea „ARTIFEX” din București poate angaja personal contractual în 

conformitate cu reglementările Codului muncii, în cadrul SAS – Artifex. Aprobarea schemei de 

personal se realizează de către Consiliul de Administrație, la propunerea Consiliului Executiv.  

 

Art. 11. (1) Toate persoanele implicate în activitatea SAS – Artifex au obligația de a respecta 

legislația națională aplicabilă, reglementările societății și cele interne ale Universității 

„ARTIFEX” din București. Nerespectarea normelor conduce la aplicarea sancțiunilor prevăzute 

de lege sau de prevederile interne. 

(2) Obligațiile prevăzute de alin. 1 revin și membrilor Consiliului Executiv, 

nerespectarea de către aceștia a obligațiilor care le revin conducând la pierderea calității de 

membru al Consiliului Executiv. 

 

Art. 12. Finanțarea SAS - Artifex se face prin bugetul consolidat al universității, pe componenta 

de dezvoltare instituțională. În scopul asigurării/dezvoltării activității SAS - Artifex, 

Universitatea poate atrage fonduri nerambursabile și alte resurse extrabugetare (donații, 

sponsorizări, resurse provenind din activitatea proprie a SAS – Artifex).  

 

Prezentul regulament a fost avizat în şedinţa Consiliului de Administrație al Universității 

„ARTIFEX” din Bucureşti din data de 30.01.2018 şi aprobat de Senatul Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti în şedinţa din data de 07.02.2018. 

 

 

 

Avizat, Aprobat, 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, Președintele Senatului, 

Ec. Sevastiţa Grigorescu    Prof. univ. dr. Cristian Marian Barbu 

 


