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PREAMBUL
Obiectivele Societății Antreprenoriale a Studenților se subscriu orientărilor europene şi
naţionale referitoare la crearea unui climat de spirit antreprenorial şi de creare de locuri de muncă,
recomandate din anul 2006, formulate apoi în cadrul documentului numit concluziile “Consiliului
privind antreprenoriatul în educaţie şi formare”- C17/02, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, în data de 20.01.2015.
Antreprenoriatul în educație și formare poate oferi tinerilor, care studiază acele aptitudini,
competențe și sprijinul necesar pentru a crea noi afaceri, sub formă de microîntreprinderi și
întreprinderi sociale.
În același timp, Societatea Antreprenorială a Studenților vizează constituirea şi susţinerea
unor instrumente instituţionale în cadrul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău, care să
încurajeze activităţile de tip antreprenorial ale studenţilor şi absolvenţilor și, printr-o relaționare
activă cu mediul de afaceri și cu absolvenții universității noastre, să realizeze o resursă
fundamentală în cadrul procesului de evaluare și asigurare a calității la nivel instituțional.
Societatea Antreprenorială a Studenților din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
poate să implementeze, prin metodologia sa de funcționare, exemple de bună practică din activitatea
unor entități economice din zona locală, regională, națională sau europeană.
CAPITOLUL 1
CADRUL LEGISLATIV
Art. 1. În cadrul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău se organizează Societatea
Antreprenorială a Studenților, în conformitate cu:
 Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 87/2006, privind asigurarea calității în educație;
 Carta Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău;
 Regulamentul de organizare și funcționare a Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău;
 Ordinul MEN nr. 3262/2017 privind organizarea și funcționarea de societăți
antreprenoriale studențești în sistemul de învățământ superior din România;
 Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău,
din 03.03.2017.
CAPITOLUL 2
PREVEDERI GENERALE
Art. 2. Scopul acestui Regulament este de a stabili modul de organizare și funcționare al Societății
Antreprenoriale a Studenților (SAS) din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău.
Art. 3. (1) Sediul SAS este în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
(2) SAS se constituie ca structură fără personalitate juridică, la nivelul UBc, care este
instituție publică, acreditată.
(3) SAS reprezintă un suport pentru dezvoltarea, încurajarea spiritului antreprenorial în
mediul universitar, adresându-se, prioritar, studenților și absolvenților;
(4) SAS contribuie la sporirea competitivității în sfera educației la nivel superior, prin
îmbunătățirea ofertei educaționale.
F 003.07/Ed.2

Document public

REGULAMENT
Regulament privind organizarea și funcționarea
Societății Antreprenoriale Studențești

Cod document
R 02-07
Pag./Total pag.
Data

4/7
21.07.2017

Ediţie/Revizie

1/ 0 1 2 3 4 5

Art. 4. Activitățile desfășurate de SAS au ca grupuri țintă:
 studenții din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, indiferent de programul de
studii și de forma de învățământ pe care o parcurg, inclusiv studenții veniți prin programe de
mobilități (de exemplu Erasmus+);
 proprii absolvenți, în primii trei ani de la absolvire.
CAPITOLUL 3
MISIUNEA, PRINCIPIILE, DIRECȚIILE DE ACȚIUNE ȘI ATRIBUȚIILE SAS
Art. 5. Misiunea SAS constă în promovarea modelului de universitate antreprenorială, cu trei
dimensiuni:
a) cursuri introductive sau avansate de antreprenoriat, introduse în ultimul semestru de
studii, la toate facultățile și programele de studii din cadrul Universității „Vasile Alecsandri”
din Bacău, începând cu anul universitar 2017-2018;
b) realizarea unui set de activități extracurriculare de sprijin pentru dezvoltarea
antreprenoriatului în rândul tinerilor;
c) accentuarea rolului și calității stagiilor practice, în vederea unei adaptări rapide la nevoile
pieței muncii.
Art. 6. Principiile SAS se axează pe:
 promovarea valorilor și standardelor de afaceri și profesionale europene și naționale;
 interculturalitatea, dar și garantarea identității individuale, etnice și culturale;
 încurajarea creativității, a eticii de afaceri, transparența și liberul acces la informație;
 egalitatea în drepturi și nediscriminarea;
 respectarea dreptului la inițiativă, opinie și exprimarea liberă a acestora.
Art. 7. Direcțiile de acțiune ale SAS sunt următoarele:
 promovarea și reprezentarea intereselor educaționale, profesionale, sociale, economice și
morale ale studenților și absolvenților din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, atât
în mediul universitar, cât și în contextul vieții economice și sociale din regiunea de NordEst, dar și la nivel național sau european;
 promovarea culturii de asigurare a calității în universitate, prin participarea la procesul de
ameliorare a curriculei universitare;
 promovarea metodelor de educație non-formală, prin realizarea de proiecte și programe
de pregătire socio-profesională a studenților și absolvenților;
 reprezentarea eficientă și echilibrată a studenților în procesul decizional, ca parteneri
egali și, în același timp, beneficiari finali ai procesului educațional.
Art. 8. Principalele atribuții ale SAS sunt:
a) elaborarea de materiale de informare și orientare a tinerilor (studenți sau absolvenți)
necesare pentru întocmirea de planuri de afaceri sau de proiecte destinate finanțării
competitive;
b) identificarea principalelor competențe și abilități antreprenoriale ale tinerilor,
amplificarea acestora, pentru a răspunde oportun la schimbările permanente din mediul
economic și social;
c) organizarea și dezvoltarea de colaborări de tip mentor-discipol, pentru tinerii care
intenționează să inițieze un start-up;
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d) sprijinirea înființării unor incubatoare de afaceri, a unor întreprinderi simulate;
e) dezvoltarea unor competiții de planuri de afaceri;
f) sprijinirea studenților în realizarea unui networking cu potențiali finanțatori, investitori,
mentori sau actuali/foști studenți care au dezvoltat deja mici afaceri;
g) organizarea de concursuri pentru atragerea de finanțări, pentru cele mai bune dintre
proiectele de afaceri realizate de studenți
CAPITOLUL 4
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SAS
Art. 9. SAS se subordonează academic Senatului universitar și, din punct de vedere administrativ,
rectorului UBc.
Art. 10. SAS este condus de către un Consiliu Executiv, aprobat de Senatul universitar.
Art. 11. Consiliul Executiv poate fi alcătuit din:
 câte un reprezentant, cadru didactic, din cele 5 facultăți ale universității;
 câte un reprezentant al studenților, din cele 5 facultăți ale universității;
 oameni de afaceri, reprezentanți ai asociațiilor profesionale, patronale și sindicale, de la
nivel local, reprezentanți ai instituțiilor de suport pentru mediul de afaceri.
Consiliul Executiv este alcătuit din număr impar de membri, iar deciziile se adoptă prin vot,
prin aplicarea principiului majorității.
Art. 12. Consiliul Executiv al SAS este condus de un președinte, care este cadru didactic, ales prin
vot de membrii acestui Consiliu Executiv și este numit prin decizia rectorului UBc.
Art. 13. Președintele Consiliului Executiv al SAS prezintă anual Consiliului de Administrație și
Senatului universitar un raport asupra activităților desfășurate pe parcursul anului precedent și care
va fi publicat pe site-ul universității.
Art. 14. (1) Consiliul Executiv lucrează prin întruniri anuale, la care prezența membrilor este
necesară în proporție de ½ plus unu, pentru adoptarea de decizii.
(2) La aceste întruniri anuale, pot participa, ca invitați, rectorul, prorectorul cu probleme de
învățământ și probleme studențești, decani, directori de departamente, tutori din activitatea de
business, alți factori de conducere ai Universității decât cei enumerați.
(3) Consiliul Executiv se poate întruni, în ședințe extraordinare, în situații excepționale,
atunci când buna funcționare a SAS reclamă acest lucru.
(4) Convocarea unei întruniri ordinare, anuale, se realizează de către președintele SAS, prin
convocator, semnat de membrii Consiliului Executiv al SAS.
(5) Ședințele extraordinare se pot convoca de către președintele SAS sau de către 2/3 din
numărul membrilor Consiliului Executiv, prin convocator semnat de membrii Consiliului Executiv
al SAS.
Art. 15. Membrii Consiliului Executiv au următoarele responsabilități:
 participă activ la întrunirile anuale ale SAS;
 asigură diseminarea de informații legate de programul de activități și obiectivele SAS
către facultățile din care provin;
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 contribuie constructiv la realizarea problematicii SAS;
 participă direct la luarea deciziilor care vizează activitatea SAS;
 sprijină creativ, în mod direct sau indirect, derularea activităților acestei societăți
antreprenoriale.
Art. 16. Consiliul Executiv elaborează, anual, strategia de dezvoltare, planul operațional, bugetul de
venituri și cheltuieli, raportul de activitate, în concordanță cu planurile strategice și operaționale ale
universității.
Art. 17. Funcționarea operativă a SAS este asigurată de Biroul Executiv al SAS, din care fac parte:
președintele SAS, 1 reprezentant al cadrelor didactice, membru al Consiliului Executiv și
reprezentantul studenților.
Atribuțiile președintelui sunt:
 inițierea activității și structurii SAS, prin consultarea cadrului legal și prin asigurarea
contextului material, uman și managerial necesar unei funcționări optime a SAS;
 organizarea și coordonarea întregii activități a SAS, în vederea îndeplinirea misiunii și
atribuțiilor specifice pe care aceasta le are;
 inițierea de programe și proiecte specifice, pentru obținerea de finanțări suplimentare, dar
și pentru promovarea corectă a imaginii universității;
 asigurarea legăturii directe cu mediul de afaceri local, regional și național, cu factorii
decizionali de la nivelul universității, între SAS și structurile organizatorice ale instituției de
învățământ superior.
Art. 18. Întreaga activitate a SAS se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului de
organizare și funcționare, aprobat de Senatul universitar.
Art. 19. Structura Consiliului Executiv poate fi optimizată, în funcție de performanța realizată
anual, dar și de evoluția mediului socio-economic spre care se orientează activitatea SAS.
Art. 20. În vederea realizării misiunii, obiectivelor și atribuțiilor sale, SAS colaborează cu: Liga
studențească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, conducerea academică și
administrativă a universității, cu reprezentații Grupării Alumni, cu Departamentul de Consiliere
Profesională, cu organizații profesionale, sindicale, patronale, care manifestă reprezentare la nivel
național și local, cu entități specializate pentru training de antreprenoriat, cu Centrul de Afaceri și
Expozițional Bacău, cu instituții bancare și de investiții financiare.
CAPITOLUL 5
RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE.
Art. 21. Finanțare SAS se face prin bugetul consolidat al universității, pe componenta de dezvoltare
instituțională, în conformitate cu prevederile Ordinul MEN nr. 3262/2017, art.8.
Art. 22. SAS poate utiliza resurse proprii, extrabugetare, obținute prin atragerea de sponsorizări,
servicii de consultanță prestate către terți, publicitate, proiecte finanțate.
Art. 23. Administrarea tuturor resurselor materiale sau financiare ale SAS va fi monitorizată, în
condițiile legii, de către ordonatorul de credite al universității, respectiv rectorul.
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CAPITOLUL 5
DISPOZIȚII FINALE
Art.24. Prezentul Regulament de organizare și funcționare a SAS poate fi completat și adaptat, cu
alte prevederi specifice, ca urmare a producerii unor modificări legislative, organizatorice,
financiare, a unor hotărâri ale Senatului universitar sau a unor imperative de ordin economic și
social.
Art. 25. SAS poate fi dizolvată prin hotărârea Senatului universitar, la propunerea rectorului UBc.
Art. 26. Litigiile provenite din raporturile contractuale cu persoane juridice sau fizice române sau
străine, pot fi soluționate pe cale amiabilă, în instanță judecătorească din România.
Art. 27. Ediția 1, revizia 0 a prezentului regulament a fost aprobat în ședința Senatului universitar
din data de 25.07.2017.
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