CABINET MINISTRU
ORDIN
privind organizarea şi funcţionarea de Societăți Antreprenoriale Studențești în sistemul de
învăţământ superior din România
Având în vedere prevederile art. 2, art. 57 și art. 236, din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare,
luând în calcul rolul vital al antreprenoriatului, ca principal pilon al creșterii economice,
ținând cont atât de recomandările făcute prin Raportul Organizației pentru Cooperare Economică și
Dezvoltare (OECD), cât și de instrumentul “HEInnovate” dezvoltat de către Comisia Europeană și OECD,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale
emite prezentul ordin:
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Prezentul Ordin reglementează modul de organizare şi funcţionare a Societăților Antreprenoriale
Studențești, denumite în continuare SAS, constituite ca structuri fără personalitate juridică la nivelul
instituţiilor de învăţământ superior acreditate, de stat sau particulare, din România.
(2) Prezentul Ordin are la bază principiul dreptului la asistenţă şi la servicii complementare în învăţământul
superior, în conformitate cu prevederile legale.
ART. 2
Activitatea SAS se adresează:
a) studenţilor instituţiei de învăţământ superior în care funcţionează, 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 proprii în primii 3 ani de la absolvire.
ART. 3
O Societate Antreprenorială Studențească are următoarele atribuţii principale:
a) elaborarea de materiale destinate informării și orientării studenților în realizarea proiectelor, raportat la
faptul că posibilitatea sistemului educaţional universitar de a produce într-un termen mediu
competenţele solicitate de mediul socio – economic este în continuă schimbare;
b) organizarea de activități de mentorat pentru studenții care vor să înființeze un start-up;
c) încurajarea colaborării mentor – student în vederea consolidării şi dezvoltării unor elemente ale
competenţelor practice profesionale necesare viitorilor absolvenţi la nivelul învățământului educaţional
superior;
d) organizarea de sesiuni de proiecte, cu scopul selectării unor propuneri care să fie înaintate consiliului
executiv spre evaluare și feedback;
e) organizarea de concursuri pentru atragerea de finanțări pentru cele mai bune proiecte.

CAPITOLUL II
Structura organizatorică
ART. 4
a) SAS este condus de un Consiliu executiv din care trebuie să facă parte: profesori, oameni de afaceri locali
și studenți.
b) 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.
c) Preşedintele Consiliului executiv al SAS prezintă anual consiliului de administraţie un raport asupra
serviciilor oferite, publicat apoi pe site-ul instituţiei de învăţământ superior.
ART. 5
SAS se subordonează academic senatului universităţii şi administrativ rectorului.
ART. 6
În stabilirea planului anual de activităţi şi în desfăşurarea activităţilor curente SAS poate colabora atât cu
organizaţiile studenţeşti legal constituite din instituţia de învăţământ superior, cât și cu Centrele de
consiliere şi orientare în carieră.
ART. 7
Baza materială necesară desfăşurării activităţilor SAS se asigură de către instituţia de învăţământ superior
organizatoare.
CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
ART. 8
Finanţarea SAS se face prin bugetul consolidat al universităţii. În scopul asigurării/dezvoltării activităţii SAS,
instituţia de învăţământ superior poate atrage fonduri nerambursabile şi alte resurse extrabugetare.
ART. 9
În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, fiecare instituţie de învăţământ superior
acreditată va elabora propria metodologie de aplicare, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare
ale SAS, aprobat de către senatul universităţii, cu respectarea prevederilor prezentului Ordin.
ART. 10
Direcția Generală Învățământ Superior din cadrul Ministerului Educației Naționale și instituțiile de
învățământ superior vor duce la îndeplinire prezentul ordin.
ART. 11
Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministru
Pavel NĂSTASE
București
Nr…………../………………….

