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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SOCIETĂŢII 
ANTREPRENORIALE STUDENŢEŞTI (SAS) DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE 

ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I 
AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA 

 
 
 
  

CAP. I.  DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1 Regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii antreprenoriale 
studenţeşti din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara (USAMVBT),  elaborat în 
conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, actualizată şi Ordinul 
M.E.N. nr. 3262 din 16.02.2017, stabileşte principiile generale de funcţionare a SAS, 
misiunea, structura organizatorică şi atribuţiile acesteia.  

 
CAP. II.  STATUT JURIDIC ŞI MISIUNE 

 
Art. 2  (1) Societatea antreprenorială studenţească din cadrul USAMVBT 

(denumită în continuare – SAS) este o structură fără personalitate juridică, constituită 
la nivelul universităţii. 

(2) SAS se subordonează academic Senatului universităţii şi administrativ 
rectorului. 

(3) SAS reprezintă un mecanism de sprijinire, dezvoltare şi încurajare a spiritului 
antreprenorial în mediul universitar, în special în rândul studenţilor şi absolvenţilor de 
învăţământ superior, în vederea creşterii competitivităţii universităţilor din România. 

 
Art. 3 Activitatea SAS se adresează: 
a) studenţilor din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, indiferent de programul de 
studiu pe care aceştia îl frecventează sau de forma de învăţământ, inclusiv studenţilor 
veniţi la studii prin programe de mobilităţi; 

b) absolvenţilor USAMVBT în primii 3 ani de la absolvire. 
     
CAP. III.  ATRIBUŢII  
  
Art. 4 Societatea antreprenorială studenţească din cadrul USAMVBT are 

următoarele atribuţii principale: 
a) elaborarea de materiale destinate informării şi orientării studenţilor în 

realizarea planurilor de afaceri şi/sau proiectelor de finanţare, raportat la faptul că 
posibilitatea sistemului educaţional universitar de a produce într-un termen mediu 
competenţele solicitate de mediu socio-economic este în continuă schimbare; 

b) organizarea de activităţi de mentorat pentru studenţii care vor să devină 
antreprenori; 
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c) încurajarea colaborării mentor - student în vederea consolidării şi dezvoltării 
unor elemente ale competenţelor antreprenoriale necesare viitorilor absolvenţi la 
nivelul învăţământului superior; 

d) organizarea de sesiuni de elaborare de proiecte de start-up, idei de afaceri 
etc., cu scopul selectării unor propuneri care să fie înaintate consiliului executiv spre 
evaluare şi feedback; 

e) identificarea și atragerea de resurse financiare în vederea finanțării celor mai 
bune proiecte; 

f) organizarea   de  evenimente    periodice prin  care  să  fie  prezentate 
posibilitățile   de accesare   a  unor finanțări nerambursabile; 

g)   stagii de internship. 

 
    CAP. IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 
   Art. 5 (1) SAS este condus de un Consiliu executiv, aprobat de Senatul 

universitar cu următoarea componenţă: președinte, vicepreședinte, secretar și membrii 
(personal didactic din USAMVBT, tutori, oameni de afaceri locali şi studenţi). 
         (2) Prin hotărârea senatului universitar, din Consiliul executiv mai pot face parte: 
reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai patronatelor, ai incubatoarelor de afaceri, 
precum şi ai altor entităţi reprezentative pentru activitatea SAS. 
     (3) Consiliul executiv al SAS este condus de un preşedinte, care trebuie să fie 
cadru didactic membru al Consiliului, ales prin vot de membrii Consiliului şi numit prin 
decizie a rectorului. Mandatul presedintelui se derulează în aceiași perioadă cu 
mandatul rectorului, cu posibilitatea  de prelungire pentru încă un mandat. 
     (4) Preşedintele Consiliului executiv al SAS prezintă Consiliului de administraţie 
şi Senatului universitar un raport asupra activităţilor anuale, publicat pe site-ul 
instituţiei de învăţământ superior.  
 

CAP. V.  FUNCŢIONAREA CONSILIULUI EXECUTIV 
 
 

Art. 6 (1) Consiliul executiv se reuneşte trimestrial, în sesiuni ordinare şi în 
sesiuni extraordinare la convocarea preşedintelui cu comunicarea ordinii de zi a 
ședinței. 

(2) Consiliul executiv este legal constituit dacă sunt prezenţi jumătate plus unu 
din  numărul membrilor. 

 (3) În exercitarea atribuţiunilor sale Consiliul executiv al SAS adoptă hotărâri 
proprii care se iau cu votul majorității membrilor prezenţi (majoritate simplă) şi se 
consemnează în procesul verbal de şedinţă care este semnat de preşedinte, 
vicepreşedinte şi secretar.  

 
Art. 7  Preşedintele Consiliului executiv  are următoarele atribuţii:  

a) convoacă şi prezidează Consiliul executiv al SAS; 
b) asigură implementarea hotărârilor Consiliului  ce  se  impun,  urmând  să  

informeze  Consiliul  la  următoarea reuniune; 
c) reprezintă Consiliul în relaţia cu USAMVBT şi cu mediul economic şi de afaceri; 



 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” 

din Timişoara 

Organism emitent 
Serviciul de  

 Management al  Calităţii 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SOCIETĂŢII 
ANTREPRENORIALE STUDENŢEŞTI DIN CADRUL UNIVERSITĂŢÎI DE ŞTIINŢE 

AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL 
ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA 

 
Ediţia 1/Revizia0 

 COD  
USAMVBT – PG 001- R085 

 

3 
 

d) administrează toate acţiunile de proiectare, organizare şi desfăşurare a activităţii   
SAS; 

e) prezintă Consiliului de administraţie şi Senatului universitar un raport asupra 
activităţilor anuale al SAS, raport publicat pe site-ul USAMVBT; 

f) alte atribuţii care nu contravin prevederilor legale. 
 

Art. 8 (1) În stabilirea planului anual de activităţi şi în desfăşurarea activităţilor 
curente SAS poate colabora atât cu organizaţiile studenţeşti legal constituite  din cadrul 
USAMVBT, cu structurile de alumni, cu centrele de consiliere şi orientare în carieră, cât 
şi cu reprezentanţi ai entităţilor reprezentative pentru activitatea SAS. 

(2) Preşedintele Consiliului Director al Fundaţiei Excelsior Alumni este invitat 
permanent la şedinţele Consiliului executiv al SAS.  

 
Art. 9  Baza materială necesară desfăşurării activităţilor se asigură de către 

USAMVBT. 
     

Art. 10. Finanţarea SAS se face prin bugetul consolidat al universităţii, pe 
componenta de dezvoltare instituţională. În scopul asigurării/dezvoltării activităţii SAS, 
USAMVBT poate atrage fonduri nerambursabile şi alte resurse extrabugetare. 
 
    CAP. V. DISPOZIŢII FINALE 
 
 

Art.11. (1) Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al SAS 
se face la propunerea Consiliului executiv cu aprobarea Senatului Universitar. 

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii antreprenoriale 
studenţeşti din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, a fost aprobat  de către Senatul 
USAMVBT în şedinţa din data de 31.10.2017.  

 

 
 
 
 
 
RECTOR,                                                    PREŞEDINTE CONSILIU EXECUTIV SAS, 

Prof.univ. dr. Cosmin Alin Popescu                   Prof.univ.dr. Iordănescu Olimpia Alina 


