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privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti UBB 

A vând în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii Babeş

Bolyai nr. 8 705/11.07.2022, 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru regulamente şi probleme 

juridice, al Comisiei pentru activităţi sociale şi culturale studenţeşti şi al Comisiei pentru 

Relatia cu mediul socio-economic si academic national, , , , 

În temeiul art. 37 lit. y din Carta Universităţii şi al art. 18 lit. e din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Senatului, 

Senatul Universităţii Babeş-Bolyai, 

reunit în şedinţă online la data de 27 septembrie 2022, 

hotărăste: 
' 

Art. I. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti UBB, după cum urmează: 

1. Titlul regulamentului se modifică după cum urmează: 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Societăţii Antreprenoriale 

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

2. Art. 1 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
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). 

3. Art. 2 se modifică si va avea următorul continut: 
' ' 

La nivelul UBB funcţionează o singură Societate Antreprenorială Studenţească 

recunoscută si care se adresează tuturor studentilor. , , 

4. Art. 3 se modifică si va avea următorul continut: ' , 
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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. 

5. Art. 4 se modifică si va avea următorul continut: ' , 
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 Ştiinţe Economice şi Gestiunea 
Afacerilor, str. Teodor Mihali, nr. 58-60, sala 120, Cluj-Napoca. 

6. Art. 5 se modifică si va avea următorul continut: , , 
SAS UBB are următoarele atribuţii principale: 

7. Art. 8 se modifică si va avea următorul continut: , , 
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: 

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

Rectorului UBB, la propunerea prorectorului responsabil pentru relaţia cu studenţii, după 

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

conformitate cu reglementările privind desemnarea studenţilor în organismele 

universitătii. 
' 

8. Art. 12 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
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. 

9. Art. 13 se modifică siva avea următorul continut: 
' ' 

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. 

10. Art. 17 se modifică siva avea următorul continut: 
' ' 

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. 

Art. II. Regulamentul cu modificările şi completările adoptate prin prezenta 
hotărâre, va fi republicat. 

tretean 
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