
 
 
 

 
 
 

Societatea Antreprenorială Studențească - Universitatea 
Tehnică de Construcții București 

Regulament de organizare și funcționare 

  

Articolul 1 – Denumirea 

Denumirea este ”Societatea Antreprenorială Studențească - Universitatea Tehnică de 

Construcții București”, denumită în continuare SAS – UTCB. 

Articolul 2 – Forma juridică 

În condițiile Ordinului nr. 3262/2017, privind organizarea și funcționarea de societăți 

antreprenoriale studențești în sistemul de învățământ superior din România, SAS – 

UTCB se constituie ca o structură fără personalitate juridică la nivelul Universității 

Tehnice de Construcții București. 

Articolul 3 – Scop și obiective 

(1) Scopul SAS – UTCB îl reprezintă un mecanism de sprijinire, dezvoltare și încurajare 

a spiritului antreprenorial în mediul universitar, în special în rândul studenților și 

absolvenților Universității Tehnice de Construcții București. 

(2) Obiectivele SAS – UTCB: 

- elaborarea de materiale destinate informării și orientării studenților în realizarea 

planurilor de afaceri și a proiectelor de finanțare; 

- organizarea de cursuri de formare în vederea dezvoltării spiritului 

antreprenorial; 

- organizarea de activități de mentorat pentru studenți care vor să înființeze un 

start-up; 

- dezvoltarea și consolidarea colaborării mentor – student; 

- organizarea de simulări de start-up și idei de afaceri; 

- organizarea de concursuri pentru atragerea de finanțări pentru cele mai bine 

proiecte; 

- coordonarea activității tuturor incubatoarelor de afaceri, întreprinderilor 

simulate și altor entități antreprenoriale, din cadrul Universității Tehnice de 

Construcții București. 

Articolul 4 – Sediul 



 
 
 

 
 
 

Sediul SAS – UTCB se află în cadrul Universității Tehnice de Construcții București, 

Bulevardul Lacul Tei 122-124, sector 2. 

Articolul 5 – Resursele financiare ale SAS – UTCB 

(1) Sponsorizări de la colaboratorii din industrie. 

(2) Resurse obținute din bugetul consolidat al Universității Tehnice de Construcții 

București pe componenta de dezvoltare instituțională. 

(3) Fonduri nerambursabile și resurse extrabugetare atrase de universitate. 

Articolul 6 – Structura organizatorică 

(1) SAS – UTCB este condus de un consiliu executiv, aprobat de senatul Universității 

Tehnice de Construcții București. 

(2) Consilul executiv (CE): 

(a) este organul de conducere al SAS – UTCB și deciziile sunt luate prin vot; 

(b) este compus din 9 membri, dintre care 7 cadre didactice, propuși de 

reprezentanții fiecărei facultăți din universitate, un reprezentat al studenților, 

care face parte din organizația reprezentativă la nivel de universitate, și un 

reprezentant al antreprenorilor din industrie; 

(c) poate coopta noi membri care să ajute la atingerea obiectivelor SAS, însă 

fără drept de vot; 

(d) este condus de un Președinte, cadru didactic al UTCB, ales prin vot secret, 

de membrii Consiliului, pe baza numărului cel mai mare de voturi obţinut de 

unul dintre candidaţi, și numit prin decizie a Rectorului Universității Tehnice de 

Construcții București; 

(e) acţionează pentru realizarea obiectivelor prevăzute în statut; 

(f) analizează, întocmeşte şi înaintează spre aprobare Senatului UTCB proiectul 

bugetului de venituri și cheltuieli; 

(g) pune în aplicare hotărârea Senatului UTCB prin care s-a aprobat bugetul 

sindicatului, pe capitole; 

(g) răspunde pentru angajarea patrimoniului SAS; 

(h) elaborează propuneri pentru modificarea statutului; 



 
 
 

 
 
 

(i) aprobă deplasarea în ţară a reprezentanţilor SAS-UTCB, în interesul acestuia 

şi decontează cheltuielile respective; 

(4) Președintele consiliului executiv: 

(a) are rol administrativ pentru consiliul executiv; 

(b) prezintă consiliului de administrație și senatului UTCB un raport asupra 

activităților anuale, publicat pe pagina de internet a universității; 

(c) este ales pe o perioadă de 4 ani, mandatul încheindu-se în același timp cu 

cel al rectorului UTCB; 

(d) este ales cu majoritatea simplă a consiliului executiv; 

(e) la cererea a ⅔ din membri se poate organiza un vot de demiterea a acestuia. 

Articolul 7 – Organizare 

(1) Ordinea de zi a ședințelor se va prezenta membrilor CE prin informare 

electronică/scrisă cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de ședință. 

(2) Ședințele se organizează bianual și de oricâte ori este necesară luarea deciziilor 

sau la cerere a cel puțin ½ dintre membri. 

(3) Sunt acceptate şedinţele on-line, sau în cazuri excepționale, prezenta on-line a unor 

membrii la o ședință. 

(4) În cazul demisiei sau demiterii Președintelui consiliului executiv SAS – UTCB se 

organizează noi alegeri în maxim două săptămâni.  

(5) Reprezentantul studenților este desemnat de către asociația reprezentativă la 

nivelul UTCB, cu mandat de un an de la consiliul director al acestei asociații. 

Articolul 8 – Votul 

(1) Cvorumul este asigurat de ⅔ dintre membrii consiliului executiv. 

(2) Votul este valid prin majoritatea simplă (50% +1) din voturile celor prezenţi. 

(3) În caz de voturi egale este decisiv votul preşedintelui. 

(4) Votul la persoana este secret. 

(5) Votul electronic este permis și se consideră valid dacă și-au exprimat opținea cel 

puțin ⅔ dintre membri. În cazul unui vot electronic la persoană, acesta este trimis 



 
 
 

 
 
 

Președintelui consiliului executiv, sau după caz, unei persoane desemnată de consiliul 

executiv. 

(6) Regulamentul se poate modifica cu votul a ⅔ dintre membrii consiliului executiv. 

Articolul 9 – Dispoziții finale 

(1) Regulamentul SAS – UTCB poate fi modificat în următoarele condiţii: 

(a) ca urmare a unor modificări ale reglementărilor legale;  

(b) prin votul a cel puţin ⅔ din totalul membrilor consiliului executiv. 

(c) orice modificare sau completare la prezentul regulament, se va face numai 

cu respectarea normelor legale în vigoare. 

(2) Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea de către Senatul universitar 

UTCB. Aceeaşi prevedere se aplică şi modificărilor ulterioare ale regulamentului. 
 

 


