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Hotărârea nr. 52/28.03.2020
cu privire la aprobarea
modificării Regulamentului de funcționare al Societății Antreprenoriale Studențești
a Academiei de Studii Economice din București
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 96/19.03.2020 cu privire la înaintarea către Senatul
ASE a propunerii de modificare a Regulamentului de funcționare al Societății Antreprenoriale Studențești
a Academiei de Studii Economice din București;
În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată
și completată, ale art. 4 alin. 2 din OMEN nr. 3.262/2017 privind organizarea și funcționarea de societăți
antreprenoriale studențești în sistemul de învățământ superior din România, ale art. 38 alin. 15, lit. f) din
Carta ASE, ale art. 3 alin. 15 lit. f) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ASE, precum
şi ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020;
Senatul Academiei de Studii Economice din București
Hotărăşte
Art. 1. Aprobarea modificării Regulamentului de funcționare al Societății Antreprenoriale Studențești a
Academiei de Studii Economice din București, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Dumitru MIRON

Cancelar Senat,
Prof. univ. dr. Paul POCATILU

Avizat pentru legalitate,
Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ
Consilier Juridic Elena GĂMAN

Anexa la HS nr. 52/28.03.2020

REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE AL SOCIETĂȚII
ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI A ACADEMIEI DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
Înființare
Art.1
Se înființează și se constituie Societatea Antreprenorială Studențească a Academiei de Studii
Economice din București, având ca acronim SAS ASE.
Art. 2
SAS ASE este o structură fără personalitate juridică în cadrul Academiei de Studii Economice
din București. SAS ASE funcționeză din punct de vedere academic în subordinea Senatului și
din punct de vedere administrativ Rectorului conform Ordinului MEN nr. 3262/2017, prin
prezentul statut și regulamentul de organizare și funcționare a SAS ASE.
Art. 3
SAS ASE funcționează pe durată nedeterminată.
Art. 4
Sediul SAS ASE este în imobilul din str. Occidentului, nr.7, sector 1, București.
Misiune și obiective
Art.5
Misiunea SAS ASE este aceea de a crea un mediu propice și un cadru complementar pentru
susținerea și dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților din cadrul ASE București de la
toate ciclurile de învățământ, inclusiv în rândul propriilor absolvenți din ultimii trei ani. Prin
acțiunile sale SAS ASE 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.
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Obiectivele SAS ASE
Art.6
a. Dezvoltarea unui mecanism intern de identificare, atragere și pregătire a studenților
interesați de antreprenoriat și susținerea lor în dezvoltarea ideilor de afaceri
b. 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.
c. Coordonarea activității incubatorului de afaceri, a întreprinderilor simulate și altor entități
antreprenoriale din cadrul ASE București
d. Încurajarea colaborării între mentori și studenți în vederea dezvoltării competențelor
antreprenoriale necesare absolvenților ASE București
e. Sprijinirea studenților antreprenori prin punerea la dispoziție a unor spații de lucru la sediul

SAS ASE.
Activitățile SAS ASE
Art. 7
SAS ASE desfășoară următoarele activități specifice:
a. Elaborarea de materiale informative și orientare ca suport adresat studenților în
elaborarea și dezvoltarea planurilor de afaceri, a proiectelor de finanțare etc.
b. Organizarea de work-shop-uri și conferințe cu tematică specifică antreprenoriatului și
domeniului afacerilor
c. Organizarea periodică a unor concursuri de idei de afaceri, respectiv, planuri de afaceri
cu scopul de a identifica și susține prin mijloace diverse pe antreprenorii potențiali
d. Facilitarea contactului studenților și absolvenților ASE București cu antreprenori și
mentori
e. Organizarea de activități de mentorat pentru studenți cu antreprenori și cadre didactice
din ASE București
f. Activități de consiliere pe teme specifice elaborării planului de afaceri și identificării
surselor de finanțare
g. Implementarea proiectelor câștigate de către ASE București finanțate din fonduri
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nerambursabile pentru sprijinirea planurilor de afaceri cu potențial de succes
h. Sprijinirea activității incubatorului de afaceri al ASE București, a întreprinderilor simulate
și altor entități antreprenoriale din cadrul ASE București
i.

Organizarea și punerea la dispoziția comunității studențești, respectiv, studenților
antreprenori a unor spații de lucru la sediul SAS ASE cu titlu gratuit și suportarea tuturor
cheltuielilor ce rezultă din folosința spațiului.

Organizarea și funcționarea SAS ASE
Art. 8
SAS ASE este condusă de către un Consiliu Executiv compus din nouă membri după cum umează:
1) Prorectorul responsabil pentru relația cu mediul economico-social și viața studențească

2) Patru reprezentanți ai mediului de afaceri
3) Doi reprezentanți ai studenților ASE București
4) Doi reprezentanți ai mediului academic din ASE București
-

Reprezentanții mediului de afaceri sunt numiți de către Rectorul ASE București

-

Reprezentanții studenților sunt desemnați de către USASE pe baza competențelor și
numiți de către Rectorul ASE București

-

Reprezentanții mediului academic sunt numiți pe baza competențelor de către
Rectorul ASE București

Consiliului Executiv este condus de către un președinte, care are calitatea și de membru al
Consiliului Executiv, ales prin vot de către membrii Consiliului Executiv și numit prin decizia
Rectorului.
Componența Consiliului Executiv este aprobată de către Consiliul de Administrație și Senatul
ASE București.
Art.9
Consiliul executiv al SAS ASE are următoarele atribuții:
a. Asigură îndeplinirea misiunii și obiectivelor SAS ASE menționate la articolele 5 și 6
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b. Asigură desfășurarea activităților menționate la articolul 7 și, după caz, propune și alte
activități complementare care servesc misiunii și obiectivelor SAS ASE
c. Colaborează cu reprezentanții celorlalte departamente și entități administrative, inclusiv
cu organizațiile studențești recunoscute în cadrul ASE București
d. Întocmește și actualizează Regulamentul de funcționare al SAS ASE
e. Participă la activitățile SAS ASE
f. Stabilește strategia de funcționare și dezvoltare a SAS ASE
g. Elaborează raportul anual cu privire la activitățile desfășurate
Art. 10
Președintelui Consiliului Executiv are următoarele atribuții:
a. Se asigură de îndeplinirea misiunii și obiectivelor SAS ASE menționate la articolele 5 și
6 ale prezentului regulament
b. Coordonează activitățile și proiectele SAS ASE
c. Prezidează întâlnirile Consiliului Executiv
d. Întocmește anual un raport de management
e. Prezintă Consiliului de Administrație și Senatului ASE București raportul anual
Art. 11
Pentru buna desfășurare a activității SAS ASE, Rectorul poate numi, prin decizie, un Director
Executiv, cu următoarele atribuții:
a. Înlocuiește Președintele în cadrul ședințelor și activităților SAS ASE, în lipsa acestuia;
b. Se implică în buna desfășurare a activităților și proiectelor SAS ASE;
c. Contribuie la atragerea de parteneri externi pentru dezvoltarea SAS ASE.

Patrimoniul și resursele SAS ASE
Art. 12
Patrimoniul SAS ASE se constituie pe baza resurselor materiale puse la dispoziție de către
Senatul și Consiliul de Administrație ale ASE București.
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Art. 13
Finanțarea SAS ASE se asigură din bugetul consolidat al ASE București. Pentru susținerea și
dezvoltarea SAS ASE, Academia de Studii Economice din București poate atrage fonduri
nerambursabile și alte resurse extrabugetare. Resursele materiale și financiare se vor utiliza
pentru îndeplinirea misiunii și obiectivelor SAS ASE.
Art.14
Pentru îndeplinirea misiunii și obiectivelor, și pentru buna funcționare SAS ASE poate avea
resursă umană în regim de colaborare, permanent și/sau voluntariat. Regimul de colaborare,
inclusiv cu colaboratorii externi va respecta legislația națională și reglementările interne ale
ASE București privind resursa umană. Organigrama SAS ASE și schema de personal sunt
avizate de către Consiliul de Administrație și aprobate de către Senatul ASE București.
Dispoziții finale
Art.15
Dispozițiile prezentului Regulament pot fi modificate la propunerea Consiliului Executiv, cu
avizul Consiliului de Administrație și cu aprobarea Senatului ASE București.
Art.16
Prezentul Regulament este avizat de către Consiliul de Administrație și aprobat de către Senat și
intră în vigoare la data aprobării.

Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul Academiei de Studii Economice din București
în ședința din 22 noiembrie 2017 și modificat în ședința din 28 martie 2020.

Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Dumitru MIRON

Rector,
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
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