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STATUTUL
SOCIETĂȚII ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI
A UNIVERSITĂȚII „EFTIMIE MURGU” DIN REȘIȚA
SAS UEM

I. Constituire
Art. 1.
Denumirea: Societatea Antreprenorială Studențească a Universității „Eftimie Murgu” din Reșița,
având acronim și fiind denumită în continuare SAS UEM.
Art.2.
(1) Înființare şi funcționare: SAS UEM se constituie ca structură fără personalitate juridică la
nivelul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, funcționează din punct de vedere academic în
subordinea Senatului Universității și din punct de vedere administrativ în subordinea Rectorului.
Modul de organizare și funcționare a SAS UEM este reglementat prin OMEN nr. 3262/16.02.2017,
prin prezentul statut și regulamentul de organizare și funcționare a SAS UEM.
(2) La nivelul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița funcționează o singură Societate
Antreprenorială Studențească recunoscută și care se adresează tuturor studenților.
Art. 3. Durata funcționării: SAS UEM funcționează pe durată nedeterminată.
Art. 4. Sediul SAS UEM: str. P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, Reşiţa, Caraş-Severin.
II. Misiune și obiective
Art. 5. Misiunea SAS UEM este aceea de a crea un cadru adecvat, complementar, de sprijinire,
dezvoltare și încurajare a spiritului antreprenorial în rândul studenților Universității „Eftimie
Murgu” din Reșița și absolvenților proprii în primii trei ani de la absolvire, în vederea creșterii
competitivității instituției de învățământ superior.

Art. 6. Obiectivele SAS UEM sunt:
a. contribuie la identificarea abilităților antreprenoriale în rândul studenților și absolvenților;
b. asigură condițiile necesare pentru transmiterea cunoștințelor și dobândirea de competențe
în domeniul antreprenoriatului;
c. susține în comunitatea locală dezvoltarea de competențe antreprenoriale în mediul
universitar;
d. facilitează legătura dintre mediul academic, preuniversitar și mediul de afaceri, promovând
o atitudine proactivă și dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor;
e. contribuie la creșterea vizibilității Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, prin
organizarea de activități specifice, simpozioane/conferinţe/olimpiade studențești,
workshop-uri sau cursuri de formare.
III. Activitățile SAS UEM
Art. 7.
(1) Pentru atingerea obiectivelor propuse, SAS UEM desfășoară următoarele activități specifice:
a. elaborează planul anual de activități al SAS UEM;
b. elaborează materiale și organizează cursuri de antreprenoriat;
c. dezvoltă parteneriate cu mediul de afaceri;
d. organizează simpozioane studențești cu tematică, workshopuri și mese rotunde destinate
studenților și absolvenților;
e. organizează activități de mentorat;
f. organizează activități de consiliere privind întocmirea de planuri de afaceri;
g. organizează sesiuni de dezbateri în vederea selectării celor mai bune idei de afaceri;
h. organizează sesiuni de lucru între studenți, absolvenți și reprezentanți ai mediului de
afaceri, în vederea identificării unor posibilități de atragere a finanțării, respectiv a facilita
contactul cu potențiali investitori;
(2) Activitățile mai pot cuprinde seminarii susținute de specialiști din diferite domenii centrate pe
antreprenoriat, precum și sesiuni de consiliere pentru implementarea de idei de afaceri sustenabile.
IV. Principii de organizare și funcționare
Art. 8.
(1) SAS UEM este condus de un Consiliu Executiv, aprobat de Senatul universitar, format din 9
membri, după cum urmează:
a. prorector, în calitate de reprezentant al conducerii academice;
b. trei cadre didactice titulare ale Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, câte un
reprezentant din partea fiecărei facultăţi, propus de Consiliile facultăţilor;
c. un reprezentant al mediului de afaceri, numit prin decizie a Rectorului Universității
„Eftimie Murgu” din Reșița;
d. un reprezentant al absolvenților Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, desemnat de
Asociaţia absolvenţilor UEMR;
e. trei studenți propuşi de către facultăţi.
(2) Componența Consiliului Executiv al SAS UEM poate fi modificată și suplimentată ca număr de
membri, prin hotărârea Senatului Universității „Eftimie Murgu” din Reșița.
Art. 9.
Consiliul Executiv se asigură de îndeplinirea misiunii și obiectivelor SAS UEM menționate la art. 5
și art. 6 al prezentului statut, exercitând următoarele atribuții:
a. elaborează planul anual de activități și controlează nivelul de implementare al acestuia;
b. propune organizarea activităților menționate în planul anual și coordonează organizarea
acestora;
c. decide asupra organizării SAS UEM și asupra activităților specifice derulate;

d. urmărește fundamentarea de parteneriate cu mediul de afaceri local și regional, întocmirea
de baze de date cu studenți și absolvenți;
e. întocmește regulamente și metodologii pentru buna desfășurare a activităților propuse;
f. participă la activitățile organizate de SAS UEM;
g. stabilește strategia de dezvoltare a SAS UEM;
h. coordonează întocmirea de materiale didactice necesare în vederea orientării studenților în
activități cu specific antreprenorial;
i. elaborează raportul anual cu privire la activitățile desfășurate.
Art. 10.
Consiliul Executiv al SAS UEM este condus de către un Președinte, care trebuie să fie cadru
didactic membru al Consiliului, ales, prin vot direct și secret, de membrii Consiliului, pentru o
perioadă de patru ani. Mandatul începe de la data numirii prin decizia Rectorului, conform art. 4,
alin.5 din OMEN 3262/16.02.2017.
Art. 11.
Atribuțiile Președintelui Consiliului Executiv al SAS UEM:
- asigură îndeplinirea misiunii și obiectivelor SAS UEM;
- numește responsabilii de activități, în funcție de tipul acestora și de competențele celor
implicați;
- coordonează activitățile și proiectele SAS UEM;
- prezidează ședințele Consiliului Executiv;
- întocmește la începutul fiecărui an calendaristic un raport asupra activităților desfășurate în
anul anterior;
- prezintă Raportul de activitate Consiliului de Administrație și Senatului universităţii și
asigură publicarea acestuia pe pagina web a UEMR.
V. Patrimoniul și resursele societății
Art. 12. Patrimoniul SAS UEM este constituit pe baza resurselor materiale puse la dispoziţie de
către Consiliul de administrație al Universității „Eftimie Murgu” din Reșița.
Art. 13.Finanțarea SAS UEM se realizează din bugetul consolidat al Universității, pe
componenta de dezvoltare instituțională. În scopul dezvoltării activității SAS UEM, Universitatea
„Eftimie Murgu” din Reșița poate atrage fonduri nerambursabile și alte resurse financiare
extrabugetare.
Art. 14. Resursele se vor utiliza pentru desfășurarea activităților premergătoare îndeplinirii
obiectivelor șimisiunilor stabilite în prezentul statut.
Art. 15. Pentru asigurarea funcționării sale în bune condiții, SAS UEM poate avea resursă
umană proprie înbaza unor contracte de voluntariat, de muncă sau de colaborare.
Art. 16.
(1) În cadrul SAS UEM își vor putea desfășura activitatea și colaboratori externi, în regim
contractualde prestări servicii, pentru sarcini specifice solicitate în cadrul diferitelor activități pe
care SAS UEM le vaderula.
(2) Calitatea de voluntar al SAS UEM poate fi obținută orice persoană care deține calitatea de
studentîn Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, care dorește să participe activ la realizarea
misiunii și a obiectivelorSAS UEM, respectând prevederile Regulamentului privind organizarea
activităţilor de voluntariat la UEMR (Cod: R.4.2-02).
(3) Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița poate angaja personal contractual, în conformitate cu
reglementările Codului muncii, în cadrul SAS UEM. Structura de personal este propusă de

Consiliului Executiv al SAS UEM, este avizată de către Consiliul de administraţie al Universităţii
„Eftimie Murgu” din Reşiţa şi aprobată de Senatul universitar.
(4) Toate persoanele implicate în activitatea SAS UEM au obligația de a respecta legislația
naționalăaplicabilă, reglementările societății și cele interne ale Universității. Nerespectarea
normelor conduce laaplicarea sancțiunilor prevăzute de lege sau de prevederile interne.
Art. 17.
(1) Obligațiile prevăzute de art. 16 alin.4 revin și membrilor Consiliului Executiv, nerespectarea
decătre aceștia a obligațiilor care le revin, conducând la pierderea calității de membru al Consiliului
Executiv.
(2) În situația prevăzută la alin.1, precum și în toate celelalte situații care impun schimbarea
membrilor Consiliului Executiv, componenţa Consiliului se completează în conformitate cu
prevederile Art.8, alin.(1) din prezentul Statut.
VI. Dispoziții finale
Art. 18. Prezentul Statut se aplică tuturor membrilor din Consiliul Executiv, voluntarilor și
colaboratorilor SAS UEM.
Art. 19. Dispozițiile prezentului Statut pot fi modificate, la propunerea Consiliului Executiv, cu
avizul Consiliuluide Administrație, precum şi cu aprobarea Senatului Universităţii „Eftimie Murgu”
din Reșița.
Art. 20. Prezentul Statut intră în vigoare la data aprobării de către Senatul Universității „Eftimie
Murgu” din Reșița.
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