
UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI 
BABES-BOLYAI TUUOMĂNYEGYHEM 
BABES-BOLYAI UNIVERSITĂT 
BABES-BOLYAI UNIVERSITY 
TRADITIO ET EXCELLENTIA 

SENAT 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 
Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06 

contact@ubbcluj.ro 
www.ubbcluj.ro 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE • • 
al Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti 

a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (SAS UBB) 

- Modificat şi completat prin HS nr. 98/27.09.2022-

Art.1. 

Societatea Antreprenorială Studenţească (SAS) a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj

Napoca (denumită în continuare SAS UBB) este înfiinţată conform Hotărârii Senatului nr. 

13.495/18.07.2017, constituindu-se ca structură unică fără personalitate juridică în cadrul 

Universităţii Babeş-Bolyai (denumită în continuare UBB). 

Art. 2. 

La nivelul UBB funcţionează o singură Societate Antreprenorială Studenţească 

recunoscută şi care se adresează tuturor studenţilor. 

Art. 3. 

Societatea Antreprenorială Studenţească (SAS) a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj

Napoca funcţionează din punct de vedere academic în subordinea Senatului Universităţii 

şi din punct de vedere administrativ în subordinea Rectorului. Modul de organizare şi 

funcţionare al SAS UBB este reglementat prin Ordinul MEN nr. 3262/2017 şi prezentul 

regulament. 

Art. 4. 

1. SAS UBB contribuie la crearea unui cadru adecvat, complementar, de sprijinire, 

dezvoltare şi încurajare a spiritului antreprenorial în rândul studenţilor şi 

absolvenţilor Universităţii Babeş-Bolyai, în primii trei ani de la absolvire, în 

vederea creşterii competitivităţii şi vizibilităţii instituţiei de învăţământ superior în 

mediul academic şi de afaceri. 

2. SAS UBB are ca scop facilitarea înfiinţării de entităţi juridice funcţionale, în rândul 

studenţilor şi absolvenţilor Universităţii Babeş-Bolyai, în primii trei ani de la 

absolvire. 



3. Sediul SAS UBB se află la Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, , ' ' 

str. Teodor Mihali, nr. 58-60, sala 120, Cluj-Napoca. 

Art. 5. 

SAS UBB are următoarele atribuţii principale: 

1. 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 socioeconomic este în continuă schimbare; 

2. organizarea de activităţi de mentorat pentru studenţii care vor să înfiinţeze un 

start-up; 

3. încurajarea colaborării mentor - student în vederea consolidării şi dezvoltării unor 

elemente ale competenţelor antreprenoriale necesare viitorilor absolvenţi la nivelul 

învăţământului superior; 

4. organizarea de sesiuni de proiecte de start-up, idei de afaceri etc., cu scopul 

selectării unor propuneri care să fie înaintate Consiliului Executiv spre evaluare şi 

feedback; 

5. organizarea de concursuri pentru atragerea de finanţări pentru cele mai bune 

proiecte; 

6. coordonarea activităţii tuturor incubatoarelor de afaceri, întreprinderilor simulate 

şi altor entităţi antreprenoriale, din cadrul instituţiei de învăţământ superior. 

Art. 6. 

Pentru atingerea obiectivelor propuse, SAS UBB va desfăşura următoarele activităţi 

specifice: 

1. Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi antreprenoriale pentru studenţi şi 

absolvenţii proprii în primii trei ani de la absolvire: 

1.1. Elaborarea de materiale şi organizarea de cursuri de antreprenoriat; 

1.2. Stabilirea de parteneriate cu companii de succes în vederea organizării de 

internship-uri şi training-uri; 

1.3. Organizarea de conferinţe şi workshop-uri realizate cu antreprenori de succes; 

1.4. Organizarea de activităţi de mentorat; 

1.5. Realizarea de consiliere privind aspectele legale, pregătirea unui plan de 

afaceri şi modalităţi de accesare a fondurilor publice; 

2. Sprijinirea iniţiativelor de afaceri ale studenţilor şi absolvenţilor proprii în primii 

trei ani de la absolvire: 

2.1. Organizarea de sesiuni de proiecte de start-up, idei de afaceri, cu scopul 

selectării unor propuneri viabile; 
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Art. 7. 

2.2. Organizarea de concursuri pentru atragerea de finanţări pentru cele mai bune 

planuri de afaceri; 

2.3. Sprijinirea activităţii incubatoarelor de afaceri, întreprinderilor simulate (firme 

de exerciţiu) şi a altor entităţi antreprenoriale, din cadrul Universităţii Babeş

Bolyai; 

2.4. Facilitarea contactului studenţilor şi absolvenţilor Universităţii Babeş-Bolyai 

în primii trei ani de la absolvire cu potenţiali investitori; 

2.5. Organizarea de spaţii speciale pentru comunităţi de afaceri pentru studenţii şi 

absolvenţii proprii în primii trei ani de la absolvire. 

SAS UBB întocmeşte următoarele documente: 

1. Strategia de funcţionare şi dezvoltare a SAS UBB ; 

2. Raportul anual întocmit asupra activităţilor desfăşurate; 

3. Metodologiile necesare pentru activităţile SAS UBB în acord cu obiectivele 

menţionate la art. 6; 

4. Alte documente necesare pentru desfăşurarea activităţilor menţionate la art, 6 al 

prezentului regulament. 

Art. 8. 

1. SAS UBB este condusă de către un Consiliu Executiv compus din 9 membri, după 

cum urmează: 

a. Prorectorul responsabil pentru relaţia cu studenţii, în calitate de cadru didactic 

şi având responsabilităţi executive; 

b. Prorectorul responsabil pentru relaţia cu mediul de afaceri, în calitate de cadru 

didactic şi tutore, având responsabilităţi de îndrumare şi consultanţă; 

c. Un reprezentant al mediului de afaceri, cu rol consultativ; 

d. Un cadru didactic expert în specializarea management; 

e. Prefectul Studenţilor din partea Consiliului Studenţilor din Universitatea 

Babeş-Bolyai (denumit în continuare CSUBB), în calitate de student al 

Universităţii; 

f. Trei studenţi din cadrul UBB, din care minimum doi să nu facă parte din 

CSUBB. 

g. Secretar din cadrul rectoratului Universităţii. 

2. Numirea membrilor Consiliului Executiv: 
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Art.9. 

a. Persoanele prevăzute la pct. 1 literele a-e, respectiv g sunt numite prin Decizia 

Rectorului UBB, la propunerea prorectorului responsabil pentru relaţia cu 

studenţii, după consultarea conducerii CSUBB. 

b. Cei trei membri studenţi sunt desemnaţi prin Decizia Rectorului în 

conformitate cu reglementările privind desemnarea studenţilor în organismele 

universităţii. 

Consiliul Executiv se asigură de îndeplinirea misiunii şi obiectivelor SAS UBB menţionate 

la art. 5 şi art. 6, exercitând următoarele atribuţii: 

1. Propune sau organizează activităţi, conform obiectivelor specificate în 

regulamentul de funcţionare; 

2. Decide asupra organizării SAS UBB şi asupra activităţilor specifice derulate de 

aceasta; 

3. Accesează bazele de date specifice, cum ar fi parteneriate UBB cu mediul de afaceri, 

baze de date cu studenţi, repertoarul organizaţiilor studenţeşti de la nivelul UBB; 

4. Întocmeşte Regulamentul de organizare şi funcţionare al SAS şi îl propune 

aprobării Senatului Universităţii; 

5. Participă la toate activităţile organizate de SAS UBB; 

6. Stabileşte strategia de funcţionare şi dezvoltare a SAS UBB; 

7. Elaborează raportul anual cu privire la activităţile desfăşurate. 

Art.10. 

Conducerea Consiliului Executiv este asigurată de către un preşedinte, care are calitatea 

şi de membru al Consiliului Executiv, ales prin vot de către membrii Consiliului şi numit 

prin decizia rectorului. 

Art. 11. 

Atribuţiile Preşedintelui Consiliului Executiv: 

1. Se asigură de îndeplinirea misiunii şi obiectivelor SAS UBB menţionate la art. 5 şi 

art. 6; 

2. Numeşte responsabilii de proiect din cadrul Consiliului Executiv pe baza 

competenţelor în funcţie de natura activităţilor; 

3. Coordonează activităţile şi proiectele SAS UBB; 

4. Prezidarea întâlnirilor Consiliului Executiv; 

5. Întocmeşte până la data de 15 ianuarie a fiecărui an universitar un raport asupra 

activitătilor desfăsurate; ' , 
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6. Prezintă Consiliului de Administraţie şi Senatului Universităţii Babeş-Bolyai 

raportul anual întocmit asupra activităţilor desfăşurate şi asigură publicarea 

acestuia pe site-ul Universităţii. 

Art.12. 

1. SAS UBB poate angaja personal contractual în conformitate cu reglementările 

Codului muncii şi celor aplicabile personalului contractual plătit din fonduri 

publice. Aprobarea schemei de personal se realizează de către Consiliul de 

Administraţie, la propunerea Consiliului Executiv. 

2. SAS UBB poate recruta voluntari din rândul studenţilor Universităţii Babeş-Bolyai, 

la propunerea Consiliului Executiv. 

3. Alte persoane implicate în activitatea SAS UBB sunt membrii alumni, care au 

dobândit această calitate în urma exercitării unui mandat în cadrul Consiliului 

Executiv, prin decizia Consiliului Executiv în exerciţiu. 

4. Toate persoanele implicate în activitatea SAS UBB au obligaţia de a respecta 

legislaţia naţională aplicabilă, reglementările societăţii şi cele interne ale 

Universităţii. Nerespectarea normelor conduce la aplicarea sancţiunilor prevăzute 

de lege sau de prevederile interne. 

Art.13. 

1. Obligaţiile prevăzute de art. 12 pct. 4 revin şi membrilor Consiliului Executiv, 

nerespectarea de către aceştia a obligaţiilor care le revin conducând la pierderea 

calităţii de membru al Consiliului Executiv. 

2. În situaţia prevăzută la pct. 1 precum şi în toate celelalte situaţiile care impun 

schimbarea membrilor Consiliului Executiv, se procedează astfel: 

a. Prorectorii nominalizaţi în Consiliul Executiv pot fi înlocuiţi cu alţi prorectori, 

prin decizia Rectorului; 

b. Reprezentantul mediului de afaceri, cadrul didactic expert în specializarea 

management, cei patru membri studenţi şi secretarul din cadrul Rectoratului 

UBB din Consiliul Executiv pot fi înlocuiţi prin decizia Rectorului. 

Art.14. 

Prezentul Regulament se aplică tuturor membrilor din Consiliul Executiv, voluntarilor, 

angajaţilor şi colaboratorilor SAS UBB. 

Art.15. 

Aprobarea Regulamentului de funcţionare a se face de către Senatul UBB. 
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Art.16. 

Dispoziţiile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare pot fi modificate, la 

propunerea Consiliului Executiv, cu aprobarea Senatului Universităţii Babeş-Bolyai. 

Art.17. 

1. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare intră în vigoare prin aprobarea 

de către Senatului Universităţii şi va produce efecte începând cu anul universitar 

2022-2023. 

2. Orice alte dispoziţii referitoare la organizarea şi funcţionarea SAS UBB îşi încetează 

aplicabilitatea odată cu intrarea în vigoarea a prezentului regulament. 
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