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RAPORT  

PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ANTREPRENORIALE 

STUDENŢEȘTI – SAS ARTIFEX, ÎN ANUL 2019 

 

  Societatea Antreprenorială Studenţească - SAS Artifex din cadrul Universităţii “ARTIFEX” 

din Bucureşti a fost organizat și funcționează în baza prevederilor legale în vigoare, precum și a 

reglementălilor interne ale instituției, după cum urmează: 

• 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. 

• Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Societății Antreprenoriale Studențești în 

Universitatea „Artifex” din București, regulament avizat în şedinţa Consiliul 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. 

Societatea Antreprenorială Studenţească - SAS Artifex este condusă de un Consiliul 

Executiv a cărui componenţă este următoarea: 

1. Conf. Univ. dr. Andrei Buiga, Universitatea Artifex din Bucureşti; 

2. Conf. Univ. dr. Cătălin Deatcu, Universitatea Artifex din Bucureşti; 

3. Marius Tudose, Director General SC SADCOM SA; 

http://www.artifex.org.ro/
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4. Adrian Bunea, Director General AB Broker, Preşedinte Aikikai Romania; 

5. Daniela Borş, Student an III, Universitatea Artifex din Bucureşti. 

Componenţei Consiliului executiv al Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti din cadrul 

Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti (SAS - Artifex) a fost aprobat de către Senatul Universitar 

in data de 21 Martie 2018. 

 Principalele obiective urmărite în activitatea sa de către 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.  

   

 În anul 2019, întreaga activitate a SAS Artifex s-a desfășurat în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, precum și cu cele ale Planului operațional al Universității „ARTIFEX” din 

București. 

 În vederea informării corecte a studenților cu privire la activităţile SAS Artifex şi CCOC 

(Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră), în cursul anului 2018, au fost organizate două 

sesiuni deschise  de prezentare (20 martie 2019, respectiv 17 octombrie 2019). La aceste 

evenimente au participat, un număr semnificativ de studenți (78) ai Universității „ARTIFEX” din 

București, acestora fiindu-le descrise activitățile în care SAS Artifex şi CCOC sunt implicate, 

precum și oportunitățile pe care acesta le oferă pentru identificarea traiectului profesional optim 

pentru fiecare persoană în parte, precum și pentru facilitarea accesului acestora pe piața muncii, atât 

pe perioada studiilor, cât și după finalizarea acestora.  

In anul 2019, reprezentanţi ai SAS Artifex au continuat promovarea instrumentului 

HEInnovate, instrument dezvoltat şi susţinut de EU şi OECD pentru dezvoltarea culturii de inovare 

şi antreprenoriat in instituţiile de învaţămȃnt superior din Romania, stakeholder-ilor Universității 

„ARTIFEX” din București invitȃndu-i pe aceştia sa completeze chestionarele de pe platforma 

HEInnovate pentru conturarea profilului antreprenorial al Universității „ARTIFEX” din București. 
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Pe parcursul anului 2019 au fost semnate două noi parteneriate intre Universitatea 

„ARTIFEX” din București şi doi agenţi economici pentru facilitarea activităţii SAS Artifex, D&CA 

Insurance Broker și Bright Communication. 

In luna septembrie 2019 reprezentanți ai SAS Artifex au participat la evenimentul “Bune 

practice în dezvoltarea activității SAS din universitățile din România” organizat de ASE București 

și Asociația Facultăților Economice din România (AFER) în care au fost abordate subiecte legate de 

oportunitățile de colaborare între Societățile Antreprenoriale Studențești din România și au fost 

identificate bune practici pentru încurajarea inițiativei antreprenoriale. 

Societatea Antreprenorială Studențească „ARTIFEX” (SAS Artifex), în colaborare cu 

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC), a organizat, în cursul anului 2019, patru 

întâlniri între studenți și reprezentanți ai mediului economic, după cum urmează: 

• 26 februarie 2019 – workshop „Piața muncii în anul 2019”; 

• 8  mai 2019 – workshop „Social Media, oportunități pentru carieră și antreprenoriat”; 

• 11 noiembrie 2019 – seminar de instruire cu privire la mentoring, organizat în parteneriat cu 

EMCC Romania; 

• 25 noiembrie 2019 – workshop  „Meseriile viitorului”. 

 

SAS Artifex beneficiază şi de o pagina dedicată pe site-ul universităţii, 

https://www.artifex.org.ro/societatea-antreprenoriala-studenteasca/ și o pagină pe platforma 

Facebook, https://www.facebook.com/SASArtifex/, pagina find urmărită de peste 162 de persoane. 

În vederea identificării potențialului antreprenorial al fiecărui student în parte, membrii  

SAS Artifex şi ai Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră au aplicat o serie de chestionare 

specifice, în format fizic și electronic, prin intermediul cărora este posibilă autoevaluarea şi 

evaluarea potenţialului antreprenorial a studenţilor/masteranzilor, chestionare completate de 15 

studenţi şi masteranzi. 

 

Membrii SAS Artifex au militat si militează pentru introducerea disciplinei Antreprenoriat 

în regim de disciplină obligatorie, opțională sau facultativă în planurile de învățământ la toate 

programele de licență și 3 programe de masterat. 

 Membrii SAS Artifex fac demersuri pentru constituire in cadrul bibliotecii Artifex a unei 

secțiuni dedicate antreprenoriatului. 

Având în vedere elementele prezentate anterior, se poate concluziona că activitatea 

desfășurată în cursul anului 2019 în cadrul SAS Artifex a contribuit efectiv la creșterea nivelului de 

cunoaştere şi promovare a antreprenoriatului ca şi a procesului de educație și de cercetare din cadrul 

https://www.artifex.org.ro/societatea-antreprenoriala-studenteasca/
https://www.facebook.com/SASArtifex/
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Universității „ARTIFEX” din București, asigurând tuturor studenților consiliere de specialitate în 

ceea ce privește iniţierea şi derularea unei afaceri. 

 

Prezentul raport a fost discutat și aprobat în ședinţa Senatului Universităţii „ARTIFEX” din București din 

data de 03/04/2020. 

 

 

Societatea Antreprenorială Studenţească – SAS Artifex 

 

Conf univ.dr. Andrei Buiga (președinte)  

                                                     

 

   
 


