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RAPORT  

PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ 

STUDENŢEASCĂ – SAS ARTIFEX, ÎN ANUL 2020 

 

   

 Societatea Antreprenorială Studențească - SAS Artifex din cadrul Universității “ARTIFEX” 

din București a fost organizată și funcționează în baza prevederilor legale în vigoare, precum și a 

reglementărilor interne ale instituției, după cum urmează: 

• Ordinul MEN nr. 3262 din 16 februarie 2017 privind organizarea și funcționarea de societăți 

antreprenoriale studențești în sistemul de învățământ superior din România;  

• Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 şi art. 

123;  

• Concluziile Consiliului privind antreprenoriatul în educație 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 ședința 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. 

Conducerea operativă a Societății Antreprenoriale Studențești - SAS Artifex este asiguraă 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; 

http://www.artifex.org.ro/
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3. Marius Tudose, Director General SC SADCOM SA; 

4. Adrian Bunea, Director General AB Broker, Preşedinte Aikikai Romania; 

5. Contanu Sergiu Ionuț, Student master, MKCA II, Universitatea Artifex din Bucureşti. 

Componenţa Consiliului executiv al Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti din cadrul 

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

in data de 21 Martie 2018 și actualizată în ședința din data de 28 Mai 2020. 

 În conformitate cu legislația în vigoare și propriul regulament de organizare și funcționare, 

principalele obiective urmărite în activitatea sa de către SAS - Artifex pot fi sintetizate astfel:  

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.  

   

 Activitatea SAS Artifex din anul 2020, s-a defășurat în baza prevederilor legislației 

naționale în vigoare, precum și a celor ale Regulamentului de organizare și funcționare propriu, 

contribuind la îndeplinirea prevederilor din Planul operațional al Universității „ARTIFEX” din 

București. 

Continuând activitatea din anii precedenți, reprezentanţi ai SAS Artifex au asigurat, pe tot 

parcursului anului 2020, promovarea instrumentului HEInnovate, mecanism dezvoltat şi susţinut de 

EU şi OECD pentru dezvoltarea culturii de inovare şi antreprenoriat in instituţiile de învaţămȃnt 

superior din Romania. În acest sens, stakeholderii Universității „ARTIFEX” din București au fost 

invitați sa completeze chestionarele de pe platforma HEInnovate, în vederea definirii și conturării 

profilului antreprenorial al Universității „ARTIFEX” din București. 

In luna octombrie 2020, reprezentanți ai SAS Artifex au participat la Întâlnirea Națională a 

Societăților Antreprenoriale Studențești organizat de SAS UBB și desfășurat în mediul online, 

ședință în care au fost abordate subiecte legate de oportunitățile de colaborare între Societățile 
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Antreprenoriale Studențești din România și au fost identificate bune practici pentru încurajarea 

inițiativei antreprenoriale.  

(https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/83757442832?pwd%3DWGdrNl

VyYUltTWVvdGNJcTN3cVRwZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3FGZ2kwfr

vZmF3UF1DN3OI) 

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 12 

studenţi şi masteranzi. 

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

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC), a organizat/participat, în cursul anului 2020, 

următoarele evenimente: 

• 03 februarie 2020 – workshop „Carieră, practică, voluntariat și antreprenoriat”, invitat Jeni 

Grigorescu, Managing Partner la Bright Communication; 

• 27 februarie 2020 – workshop „Piața muncii în anul 2020”; 

• 26 martie 2020 – târgul virtual de cariera ACCA; 

• 05-23  octombrie 2020 – curs antreprenoriat in parteneriat cu Certirom Capital; 

• 27 octombrie – 11 noiembrie 2020 – curs antreprenoriat in parteneriat cu Certirom Capital; 

• 19 noiembrie 2020 – Workshop online Vânzări și Antreprenoriat; 

• 26 noiembrie 2020 – târgul virtual de cariera ACCA; 

• 14 decembrie 2020 – Organizarea unei secțiuni Antreprenoriat la Sesiunea de comunicări 

științifice a cercurilor studențești. 

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

(Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră), în cursul anului 2020, a fost organizată o sesiune 

deschisă de prezentare, atât in format fizic cât și virtual (21 octombrie 2020) 

https://us02web.zoom.us/j/86278173598?pwd=blFxNWY5RUViUkl2TmN0VFRsNzhXUT09. La 

acest eveniment au participat, un număr semnificativ de studenți (46) 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.  

Pentru a asigura o cât mai bună cunoaștere a activităților desfășurate în cadrul SAS Artifex 

de către întreaga comunitate academică din Universitatea „ARTIFEX” din București, dar și de către 

alte persoane interesate, organizația dispune de o pagina dedicată pe site-ul universităţii, 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/83757442832?pwd%3DWGdrNlVyYUltTWVvdGNJcTN3cVRwZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3FGZ2kwfrvZmF3UF1DN3OI
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/83757442832?pwd%3DWGdrNlVyYUltTWVvdGNJcTN3cVRwZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3FGZ2kwfrvZmF3UF1DN3OI
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/83757442832?pwd%3DWGdrNlVyYUltTWVvdGNJcTN3cVRwZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3FGZ2kwfrvZmF3UF1DN3OI
https://us02web.zoom.us/j/86278173598?pwd=blFxNWY5RUViUkl2TmN0VFRsNzhXUT09
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https://www.artifex.org.ro/societatea-antreprenoriala-studenteasca/, precum și de o pagină pe 

platforma Facebook, https://www.facebook.com/SASArtifex/, aceasta find urmărită de peste 250 de 

persoane. În cadrul acestei pagini, membrii SAS Artifex, aduc periodic în atenția urmăritorilor 

subiecte de interes pentru mediul antreprenorial (articole, emisiuni, studii, materiale, etc). 

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, până acum reușind introducerea ei ca și disciplină 

obligatorie la programul de licență ECTS și disciplină opțională la programele Management și 

Marketing. 

 Membrii SAS Artifex au achiziționat și primit, prin donație, materiale bibliografice pentru 

constituirea, în cursul anului 2021, a unei secțiuni dedicate antreprenoriatului în cadrul bibliotecii 

Artifex. 

Având în vedere situația excepțională cu care s-a confruntat Sectorul HoReCa pe parcursul 

anului 2020, odată cu declanșarea pandemiei Covid-19, Membrii SAS Artifex, prin Centrul de 

Calitate și Excelență în Turism, în parteneriat cu Asociația Națională pentru Calitatea Serviciilor din 

Turism - ANCST și CEDES Cercetare Dezvoltare, au sprijinit acțiunile desfășurate de Federația 

Patronatelor din Turismul Românesc – FPTR, precum și de Patronatul Național al Agențiilor de 

Turism – PNAT, în vederea creșterii eficienței dialogului social și creării unor proiecte pentru 

menținerea activității actorilor economici din sector. 

Pentru sprijinirea activității Societății Antreprenoriale Studențești din cadrul Universității 

„ARTIFEX” din București, au fost inițiate o serie de relații de colaborare, pe bază de parteneriat, cu 

agenți economici care activează în domenii specifice ofertei educaționale. Astfel, în anul 2020, 

Universitatea „ARTIFEX” din București a semnat, pentru o perioadă de 30 de luni, un Acord de 

Colaborare cu CENTRUL PENTRU AFACERI SOLIDARE SRL, care este partener al proiectului 

lansat prin Programul Operational Capital Uman, Obiectivul tematic 10, Prioritatea de investitii 10. 

Iv, Obiectivul specific 6.13 ,,Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și 

non-universitar care își găsesc un loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele 

economice cu potențial competitiv indentificate conform SNC și domeniile de specializare 

inteligentă conform SNCDI - INNOTECH STUDENT”. Prin colaborarea interinstituțională se vor 

promova programele de formare profesională ce vizează competențe antreprenoriale, inclusiv 

programe din domenii de specializare inteligentă cu potențial competitive, precum și schema de 

antreprenoriat ce se va dezvolta în cadrul proiectelor de către parteneriatul constituit pentru 

implementare, pe de o parte și instituții relevante ce lucrează în domeniul incluziunii socio-

profesionale, pe de altă parte. 

 

https://www.artifex.org.ro/societatea-antreprenoriala-studenteasca/
https://www.facebook.com/SASArtifex/
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Având în vedere elementele prezentate anterior, se poate concluziona că activitatea 

desfășurată în cursul anului 2020 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 

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 31/03/2021. 

 

Societatea Antreprenorială Studenţească – SAS Artifex 

Conf univ.dr. Andrei Buiga (președinte)  __________________________     

 


