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STATUTUL 

ASOCIAȚIEI STUDENȚILOR DIN 

UNIVERSITATEA „ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI 
 

 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

Art.l.  Denumirea organizaţiei este „Asociația Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din 

București” (ASUAB). 

Art.2.  Asociația Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din București își va desfășura 

activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Statut. 

Art.3. Asociația Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din București este o organizație 

studențească democratică, fără personalitate juridică, cu scop nepatrimonial, independentă și 

autonomă, cu activitate civică, culturală și educațională. 

Art.4. Asociația Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din București își propune să continue 

tradiția democratică a organizațiilor studențești din țara noastră și să contribuie activ la afirmarea 

spiritului universitar universal. 

Art.5. Asociația Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din București poate participa, direct sau 

prin intermediul reprezentanților desemnați, la alte asociații și organizații studențești, din țară sau 

străinătate. 

Art.6. Sediul Asociației Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din București se stabilește în 

Strada Economu Cezărescu nr. 47, sector 6, București, în cadrul Universității „ARTIFEX” din 

București. 

Art.7. Asociația Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din București se constituie și 

funcționează pe termen nelimitat. 
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Art.8.  Asociația Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din București își desfășoară activitatea 

pe baza dreptului fundamental al studenților de a se asocia liber, precum și de a adera la alte 

organizații similare. 

Art.9.  Principul fundamental de organizare și funcționare al Asociației Studenţilor din 

Universitatea „ARTIFEX” din București este autonomia organizației și a organelor sale de 

conducere. 

 

 

CAPITOLUL II 

Misiunea și scopul asociației 

Art.10. Asociația Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din București va intermedia relația 

dintre studenți și conducerea instituției pentru asigurarea unei bune comunicări și afirmarea opiniei 

studenților în cadrul comunității academice din Universitatea „ARTIFEX” din București. 

Art.11. Asociația Studenților din Universitatea „ARTIFEX” din București face disponibile resurse, 

programe și evenimente ce ajută studenții să se dezvolte ca lideri și angajați, stimulând 

interacțiunile sociale. 

Art.12. Scopul Asociației Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din București este acela de a 

asigura respectarea drepturilor studenților și promovarea acțiunilor cultural – educative, sportive și 

a celor cu caracter social desfășurate de către aceștia. 

Art.13. Obiectivele Asociației Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din București sunt: 

a) promovarea și reprezentarea intereselor educaționale, profesionale, sociale, culturale, morale 

și economice ale studenților, atât în cadrul vieții universitare, cât și în raport cu toate 

celelalte componente ale societății; 

b) identificarea problemelor specifice studenților din Universitatea „ARTIFEX” din București 

prin consultarea permanentă cu aceștia; 

c) realizarea unei bune comunicări între studenții Universității „ARTIFEX” din București, 

precum și între aceștia și conducerea instituției; 

d) realizarea de activități educative, culturale și sportive în care să fie implicați studenții 

instituției; 

e) realizarea de proiecte de cercetare științifică adresate studenților universității; 

f) realizarea de traininguri pentru a îmbunătăți abilitățile membrilor de comunicare scrisă și 

orală, de învățare, de organizare, de negociere etc; 

g) organizarea de cursuri menite să asigure îmbunătățirea rezultatelor academice ale tuturor 

studenților universității și, în mod special, a celor cu dificultăți de învățare. Cursurile vor fi 
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susținute de cadre didactice ale universității, specialiști în domeniu sau studenți cu 

competențe în aria curriculară a disciplinelor studiate; 

h) organizarea unor proiecte sociale în care să fie implicați studenții Universității „ARTIFEX” 

din București; 

i) facilitarea acomodării studenților la specificul vieții academice; 

j) asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea abilităților sociale și profesionale ale membrilor 

săi; 

k) sprijinirea activității legislative ce vizează drepturile studenților în toate domeniile de 

activitate. 

 

 

CAPITOLUL III 

Activitatea asociației 

Art.14. În vederea atingerii misiunii, scopului și a obiectivelor sale, Asociația Studenţilor din 

Universitatea „ARTIFEX” din București îşi propune: 

a) să stimuleze, să promoveze și să cultive raporturile personale și instituționale cu studenții 

Universității „ARTIFEX” din București; 

b) să participe la programe locale, naționale și internaționale pentru studenți; 

c) să inițieze proiecte de promovare a valorilor universitare; 

d) să organizeze conferințe, colocvii, seminarii cu caracter intern și internațional;  

e) să promoveze activități care pot duce la afilierea asociației la organisme locale, naționale și 

internaționale de profil; 

f) să fie partener de dialog pentru instituțiile abilitate în vederea reprezentării eficiente a 

studenților; 

g) să încurajeze dezvoltarea de proiecte de interes pentru mediul academic din Universitatea 

„ARTIFEX” din București; 

h) să promoveze cercetarea interculturală; 

i) să desfășoare campanii tematice; 

j) să organizeze întâlniri cu scopuri recreative (baluri, carnavaluri, spectacole de muzică şi 

teatru, vizite la muzee, excursii şi tabere etc.), pentru toţi studenţii Universității „ARTIFEX” 

din București; 

k) să asigure reprezentarea studenţilor în cadrul organelor de conducere de la nivelul 

Facultăţilor şi Universității „ARTIFEX” din București; 
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l) să organizeze activități culturale și sociale, manifestându-și activ preocuparea față de 

dezvoltarea personală și profesională a membrilor săi și grija față de comunitate; 
m) alte acțiuni conforme cu statutul asociației și cu dispozițiile legale în vigoare. 

Art.15. Pentru buna organizare a Asociației Studenților din Universitatea „ARTIFEX” din 

București, la nivelul organizației se constituie și își desfășoară activitatea următoarele departamente: 

- Departamentul activități didactice; 

- Departamentul activități extracurriculare; 

- Departamentul marketing și comunicare; 

- Departamentul informatizare și digitalizare; 

- Departamentul HR ( resurse umane). 

 
 

CAPITOLUL IV 

Membrii asociației 

Art.16. Poate deveni membru al Asociației Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din București 

orice student al instituţiei, fără deosebire de naţionalitate, sex, apartenenţă politică şi religioasă, 

dacă:  

a) depune o cerere tip şi nu este membru al altei organizaţii cu scopuri contrare Asociației 

Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din București; 

b) nu a adus prejudicii imaginii Universităţii; 

c) prin profilul său etic şi moral întruneşte cerinţele impuse de obiectivele organizaţiei; 

d) nu desfăşoară activităţi sau participă la acţiuni care compromit sau aduc prejudicii morale 

organizaţiei. 

Art.17. Calitatea de membru al Asociației Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din București 

se pierde prin: 

a) cerere de retragere; 

b) excludere; 

c) radiere; 

d) pierderea calității de student, ca urmare a absolvirii cursurilor universitare sau a 

exmatriculării acestuia. 

Art.18. Cererea de retragere se adresează Consiliului de Conducere, care ia act de solicitarea 

membrului și elimina studentul respectiv din lista membrilor activi. 



5 

 

Art.19. Excluderea se operează în cazurile în care se produc şi se dovedesc fapte şi activităţi care 

nu sunt în concordață deplină cu normele etice şi morale precum şi cu prevederile prezentului statut, 

în cazul în care se constată că membrul nu a respectat, în mod repetat, sarcinile încredințate și 

deciziile conducerii asociației sau dacă acesta a stânjenit sau împiedicat, de bună voie, desfășurarea 

normală a activităților asociației. Excluderea se hotărăşte de către Consiliul de Conducere cu 

majoritate simplă de voturi, aducându-se în scris la cunoştinţă membrului în cauză. 

Art.20. Radierea se operează în cazul inactivităţii prelungite şi nemotivate. Președintele își rezervă 

dreptul ca, pe baza acordului majorității membrilor Consiliului de Conducere, să poată apela la 

excluderea din ședințe a oricărui membru care manifestă un comportament neadecvat. 

Art.21. Membrii Asociației Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din București au următoarele 

drepturi: 

1. să-şi exprime liber opiniile; 

2. să participe la dezbaterea oricăror probleme aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale a 

Asociației; 

3. să participe la activitățile desfășurate de asociație; 

4. să coordoneze proiectele desfășurate în cadrul asociației, în condițiile prezentului statut; 

5. să fie informaţi asupra activităţilor organizaţiei; 

6. să facă propuneri de îmbunătăţire a organizaţiei; 

7. să răspundă personal interpelărilor adresate de organele de conducere ale organizaţiei; 

8. să aleagă şi să fie aleși într-o funcţie de conducere a Asociației Studenţilor din Universitatea 

„ARTIFEX” din București sau într-o funcție de conducere de la nivelul Facultăților sau 

Universității. 

Art.22. Membrii Asociației Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din București au următoarele 

obligații: 

1. să respecte statutul, regulamentul de ordine interioară şi celelalte acte emise de Asociația 

Studenților; 

2. să respecte îndatoririle stabilite de Consiliul de Conducere; 

3. să participe în mod regulat la ședințele organismelor de conducere în care au fost desemnați 

ca și reprezentanți ai studenților; 

4. să își îndeplinească sarcinile și obligațiile specifice funcției de conducere pentru care au fost 

aleși; 

5. să înștiințeze Consiliul de Conducere imediat ce observă existența unor nereguli, abateri sau 

orice activități/persoane care dăunează activității asociației, imaginii și/sau prestigiului 

ASUAB; 
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6. să mențină ordinea și curățenia în sediul asociației și în locurile de desfășurare a 

ședințelor/activităților; 

7. să nu strângă fonduri și foloase materiale personale în numele ASUAB; 

8. să nu prejudicieze în niciun fel ASUAB; 

9. să-și exercite drepturile și să-și îndeplinească obligațiile de bună-credință şi să nu lezeze 

drepturile și interesele membrilor ASUAB. 

 

 

CAPITOLUL V 

Organisme de conducere ale asociației 

Art.23. Organele de conducere ale Asociației Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din 

București sunt: 

a) Adunarea Generală; 

b) Consiliul de Conducere. 

Art.24. Adunarea Generală este organul suprem de conducere şi se compune din toţi membrii 

organizaţiei.  

Art.25. Atribuţiile Adunării Generale sunt: 

1. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale organizaţiei; 

2. alegerea şi revocarea preşedintelui asociaţiei; 

3. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului de Conducere; 

4. modificarea actului constitutiv şi a statutului; 

5. dizolvarea şi lichidarea organizaţiei; 

6. aprobă regulamentul de ordine interioară; 

7. luarea deciziilor în cazuri excepţionale. 

 

Art.26. Adunarea Generală se întâlneşte o dată la trei luni, în sesiune ordinară şi ori de câte ori este 

nevoie în sesiune extraordinară. Adunarea Generală este convocată de preşedinte sau cel puţin de 

jumătate din membrii Consiliului de Conducere. În situații excepționale, ședințele Adunării 

Generale se pot desfășura și în sistem electronic, prin intermediul platformelor dedicate. 
Art.27. Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu votul a jumătate plus unu dintre membrii cu 

drept de vot prezenţi. Votul membrilor organizaţiei este personal şi poate fi deschis sau secret. 

Consiliul de Conducere stabileşte, la propunerea preşedintelui, ce modalitate de vot se va folosi. În 

situații excepționale votul se poate exprima și prin mijloace electronice (prin intermediul mail-ului 

sau prin platforme electronice dedicate). 
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Art.28. Dezbaterile din şedinţele Adunării Generale se consemnează într-un dosar cu procese 

verbale întocmit de secretar și semnat de preşedinte şi contrasemnat de ceilalţi membrii ai 

Consiliului de Conducere. 

Art.29. Funcțiile de conducere existente la nivelul Asociației Studenților din cadrul Universității 

,,ARTIFEX” din București sunt: 

a. președinte; 
b. 4 vicepreședinți (un reprezentant pentru Facultatea de Finanțe și Contabilitate, 2 

reprezentanți din cadrul programului de licență Management-Marketing și un reprezentant al 

programelor de studii universitare de master din cadrul Universității ,,ARTIFEX” din 

București); 
c. 1 secretar; 
d. un reprezentant al fiecărui departament ce funcționează în cadrul asociației: 
- Departament de marketing și comunicare; 
- Departament de activități didactice; 
- Departament de activități extracurriculare; 
- Departamentul informatizare și digitalizare; 

- Departamentul HR ( resurse umane). 

Art.30. Consiliul de Conducere este organul executiv al organizaţiei şi asigură punerea în executare 

a hotărârilor Adunării Generale.  

Art.31. Atribuţiile Consiliului de Conducere sunt: 

1. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară şi proiectul 

programelor organizaţiei; 

2. încheie acte, în numele organizaţiei; 

3. aprobă organigrama şi politica de personal a organizaţiei; 

4. soluționează reclamațiile depuse împotriva membrilor asociației; 

5. hotărăște, cu majoritate absolută, excluderea din Consiliul de Conducere a unui membru, în 

caz de încălcare a prevederilor prezentului Statut sau pentru absențe nemotivate repetate de 

la ședințele Consiliului; 

6. hotărăște, cu majoritate absolută, excluderea din asociație a unui membru, în caz de 

încălcare a prevederilor prezentului Statut; 

7. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de statut sau de Adunarea Generală.  

Art.32. Persoanele ce ocupă funcțiile menționate la art.29 formează Consiliul de conducere al 

ASUAB. 
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Art.33. (1) Mandatul membrilor Consiliului de Conducere este de doi ani, cu obligativitatea 

prezentării anuale, de către fiecare dintre aceștia a unui raport de activitate pentru anul universitar 

precedent. 

 (2) În cazul în care există un vot negativ asupra raportului de activitate al unuia dintre 

membrii Consiliului, acesta își va pierde locul în conducerea asociației, urmând a fi demarat 

procesul de alegere a unui nou membru. 

 (3) Componența Consiliului de Conducere este validată și, după caz, fiind reînnoită în 

maxim 60 de zile de la începutul anului universitar. 

Art.34. Funcțiile de conducere ale Asociației Studenților din Universitatea „Artifex” din București 

sunt aleși în felul următor:  

a) președintele este ales prin votul direct și secret al tuturor membrilor asociației. Este declarat 

președinte candidatul cu cele mai multe voturi valabile exprimate.  

b) vicepreședinții sunt aleși prin votul direct și secret al tuturor membrilor asociației, 

înmatriculați la programul de studii de licență și master ai Universității „Artifex” din 

București. Este declarat vicepreședinte candidatul cu cele mai multe voturi valabile 

exprimate; 

c) secretarul este ales prin votul direct și secret al tuturor membrilor asociației, fiind ales cel 

care acumulează cele mai multe voturi valabil exprimate; 

d) reprezentanții departamentelor sunt aleși prin votul direct și secret al tuturor membrilor 

asociației, fiind aleși cei care acumulează cele mai multe voturi valabil exprimate; 

e) reprezentanții studenților în Senatul Universitar și Consiliul Facultăților sunt aleși prin votul 

direct și secret al tuturor studenților din cadrul Universității „ARTIFEX” din București  

Art.35. (1) Organele de conducere ale Asociației Studenților din Universitatea „Artifex” din 

București pot fi alese prin vot fizic sau electronic.   

(2) În cazul în care există o platformă online de vot care să permită păstrarea caracterului 

secret al votului și nu sunt motive obiective stabilite de Biroul Electoral Central pentru care aceasta 

să nu fie folosită, este recomandat să se opteze pentru votul electronic.  

(3) Locația urnelor sau platforma de vot este publică și este anunțată cu minimum 5 zile 

înainte de desfășurarea alegerilor, indiferent de tipul acestora, pe paginile de comunicare 

administrate de asociația studenților. 

Art.36. (1) Pentru a se asigura validitatea deciziilor Consiliului de Conducere este necesară 

prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor acestuia.  
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(2) Hotărârile Consiliului de Conducere se iau cu majoritate absolută a numărului de 

membri prezenți la ședință. În caz de egalitate de voturi diferențierea se face prin votul 

președintelui. 

Art.37. Persoanele desemnate în funcțiile de conducere asigură gestionarea tuturor activităților 

curente ale asociației. 

Art.38. Atribuțiile specifice fiecărei funcții de conducere de la nivelul Asociației Studenților sunt 

prezentate în anexele la prezentul Statut și fac parte integrantă din acesta. 

Art.39. Președintele asigură reprezentarea intereselor membrilor asociației în raport cu conducerea 

Universității „ARTIFEX” din București și în raport cu terții. 

Art.40. (1) Durata mandatului Președintelui este de doi ani calendaristici, cu obligativitatea 

prezentării anuale a unui raport de activitate pentru anul universitar precedent.  

(2) În cazul în care mandatul președintelui a expirat sau este retras de către Adunarea 

Generală a Asociației, în termen de maxim 60 de zile de la începutul anului universitar vor fi 

organizate alegeri pentru desemnarea unui nou președinte. 

Art.41. Fiecare membru al Consiliului de Conducere poate fi demis de către Adunarea Generală a 

Asociației, cu majoritate absolută de voturi, în următoarele situații: 

a) a înfăptuit activităţi care nu sunt în concordață deplină cu normele etice şi morale, precum şi 

cu prevederile prezentului statut; 

b) nu au fost respectate, în mod repetat, sarcinile încredințate și deciziile conducerii asociației;  

c) a stânjenit sau împiedicat, de bună voie, desfășurarea normală a activităților asociației 

nerespectarea regulilor asociației; 

d) absența repetată și/sau inactivitatea prelungită în cadrul ședințelor și a asociației. 

Art.41. Demiterea se hotărăşte de către Consiliul de Conducere cu majoritate simplă de voturi, 

aducându-se în scris la cunoştinţă membrului în cauză. 

 

CAPITOLUL VI 

Dizolvarea asociației 

Art.42. Asociaţia se poate dizolva: 

a) de drept; 

b) prin hotărârea Adunării Generale. 

Art.43. Asociația se dizolvă de drept prin: 

1. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită; dacă în termen de 3 luni de 

la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 
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2. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului de Conducere în 

conformitate cu statutul organizației, dacă această situație durează mai mult de 6 luni de la 

data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul de Conducere 

trebuia constituit.  

Art.44. Asociația se poate dizolva prin hotărârea Adunării Generale. Pentru o astfel de hotărâre sunt 

necesare jumătate plus unu voturi valabil exprimate, iar numărul de membrii prezenţi trebuie să 

reprezinte cel puţin două treimi din numărul de membrii activi. 

 

 

CAPITOLUL VI 

Dizolvarea asociației 

Art.45. Pentru buna desfășurare a activității, asociația are siglă și ștampilă proprie. 

Art.46. Modificarea prezentului statut se face de către Consiliul de Conducere și trebuie aprobat de 

către Adunarea Generală.  

Art.47. Prezentul Statut a fost aprobat în ședința Asociației Studenților din Universitatea 

„ARTIFEX” din București din data de 31 octombrie 2022 și intră în vigoare imediat. 
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