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Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Societatea Antreprenorială Studențească, denumită în continuare SAS, este o structură
instituţională fără personalitate juridică, din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești, înfiinţată în
conformitate cu
 Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale nr. 3262 din 16.02.2017 privind organizarea şi
funcţionarea de societăţi antreprenoriale studenţeşti în sistemul de învăţământ superior din
România;
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 şi 123 și
 Concluziile Consiliului privind antreprenoriatul în educaţie şi formare 2015/C 17/02, publicate
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2015/C 17/02 din data de 20 ianuarie 2015 și în temeiul
Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
Naţionale.
Art. 2. SAS reprezintă un mecanism de sprijinire, dezvoltare şi încurajare a spiritului antreprenorial în
mediul universitar, în special în rândul studenţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior, în vederea
creşterii competitivităţii Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.
Art. 3. SAS funcționează pe baza principiului dreptului la asistență și la servicii complementare în
învățământul superior, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 4. SAS se adresează studenților, indiferent de programul de studiu pe care aceștia îl frecventează
sau de forma de învățământ, inclusiv studenților veniți la studii prin programe de mobilități, precum și
absolvenților proprii ai Universității Petrol-Gaze din Ploiești în primii 3 ani de la absolvire.
Art. 5. SAS îşi propune:
 să contribuie la identificarea abilităților antreprenoriale în rândul studenților și
absolvenților;
 să asigure familiarizarea studenţilor şi absolvenţilor cu activităţile specifice mediului
economic real;
 să asigure condiţiile necesare pentru transmiterea cunoștințelor și dobândirea
competențelor în domeniul antreprenoriatului;
 să asigure educarea în domeniul antreprenoriatului prin programe centrate pe student,
orientate spre formarea unor elemente ale competenţelor antreprenoriale necesare
viitorilor absolvenți;
 să susțină în comunitatea locală, regională, națională și internațională dezvoltarea
competențelor antreprenoriale în mediul universitar;
 să realizeze legătura între mediul academic, cel preuniversitar și mediul public-privat,
contribuind la dezvoltarea spiritului antreprenorial și proactiv în rândul tinerilor;
 să promoveze pe plan naţional şi internaţional imaginea Universităţii Petrol-Gaze din
Ploiești prin organizarea de conferinţe, simpozioane, workshop-uri, cursuri de formare.
Capitolul II
CONDUCEREA ȘI ORGANIZAREA
Art. 6. SAS este condus de un Consiliu Executiv format din cadre didactice ale Universității PetrolGaze din Ploiești, tutori, oameni de afaceri, studenți și absolvenți. Din Consiliul Executiv mai pot face
parte reprezentanți ai autorităților publice locale, ai patronatelor, ai incubatoarelor de afaceri, precum
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și ai altor entități reprezentative pentru activitatea SAS, conform art.4 din OMEN nr. 3262/2017. În
cadrul Consiliului Executiv, fiecare categorie de persoane va avea o reprezentativitate de minim 20 %.
Art. 7. Consiliul Executiv al SAS are în componenţa sa cel puţin un reprezentant al studenţilor.
Art. 8. Consiliul Executiv al SAS este condus de un președinte, care trebuie să fie cadru didactic
membru al Consiliului, ales prin vot de membrii Consiliului și numit prin decizie a Rectorului
Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești pe o perioadă de 4 ani. Mandatul Președintelui Consiliului
Executiv al SAS începe de la data numirii prin decizia rectorului, conform art. 4, alin. 5 din OMEN nr.
3262/2017.
Art. 9. În absenţa preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt delegate de drept unui alt membru din
Consiliul Executiv.
Art. 10. SAS este subordonată academic Senatului Universității și administrativ Rectorului
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.
Art. 11. Organigrama SAS se elaborează în raport cu specificul activității acesteia, cu volumul de
activitate, raportată la numărul de studenți și absolvenți ai Universității Petrol-Gaze din Ploieşti în
primii trei ani de la absolvire.
Capitolul III
FUNCȚIONAREA SAS
Art. 12. Consiliul Executiv al SAS se întruneşte semestrial în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este
necesar, în şedinţe extraordinare.
Art. 13. Cvorumul consiliului este constituit de jumătate plus unu din membrii consiliului.
Art. 14. Votul membrilor SAS este personal, deliberat, egal şi se manifestă în ședințele convocate
statutar. În situația în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului Executiv nu pot fi prezenți, aceștia
își pot exprima votul prin corespondență. Voturile exprimate prin corespondență vor fi luate în calcul
pentru constituirea cvorumului.
Art. 15. Deciziile consiliului, inclusiv demararea/nedemararea diferitelor activități din planul anual sau
în afara acestuia, numirea membrilor Comisiilor de proiecte, se iau cu majoritatea voturilor membrilor
Consiliului Executiv al SAS.
Art. 16. Mandatul membrilor Consiliului Executiv al SAS începe de la data aprobării de către Senatul
Universității Petrol-Gaze din Ploieşti și încetează în următoarele cazuri:
 prin demisie (scrisă și înregistrată la Registratura UPG/ pe e-mail);
 dacă nu se mai încadrează în cerințele art. 6;
 prin aplicarea membrilor consiliului a oricăror sancţiuni disciplinare ce afectează
credibilitatea activităților specifice SAS.
Art. 17. În cazul înaintării demisiei, membrii consiliului rămân în funcţie şi activează în cadrul
acestuia până la desemnarea noilor membri, astfel încât să se asigure continuitatea activităţii
consiliului. Desemnarea noilor membri se va face în termen de 30 de zile de la înregistrarea demisiei.
Art. 18. Un candidat pentru calitatea de membru al Consiliului Executiv al SAS va înainta o scrisoare
de adeziune Președintelui SAS, cuprinzând o declaraţie conform căreia candidatul cunoaşte şi acceptă
ROF-ul şi celelalte documente constitutive ale SAS şi doreşte să fie admis drept membru al SAS.
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Art. 19. Președintele Consiliului Executiv al SAS prezintă Consiliului de Administrație și Senatului
Universitar un raport structurat asupra activităților desfășurate și a rezultatelor obținute, conform
planului anual de activități care urmează a fi publicat pe site-ul Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești.
Art. 20. În stabilirea planului anual de activități și în desfășurarea activităților curente, SAS poate
colabora atât cu organizațiile studențești legal constituite în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, cu
ALUMNI, cu Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC), cât și cu entități reprezentative
pentru activitatea SAS.
Art. 21. În cazul în care structurile universităţii implicate în derularea planului anual al SAS nu îşi
asumă atribuţiile și reponsabilitățile necesare desfășurării activităților, Consiliului Executiv al SAS va
informa conducerea universităţii, pentru luarea măsurilor decizionale ce se impun.
Capitolul IV
ATRIBUŢII, COMPETENȚE ŞI RESPONSABILITĂŢI
Art. 22. Consiliul Executiv al SAS are competenţa de a contribui la identificarea și dezvoltarea
spiritului antreprenorial în rândul studenților și absolvenților prin umătoarele atribuții:
 elaborarea planului anual de activități al SAS;
 elaborarea materialelor destinate informării și orientării studenților în realizarea planurilor de
afaceri și/sau proiectelor de finanțare;
 organizarea de activități de mentorat pentru studenții care vor să înființeze un start-up;
 încurajarea relaționării mentor - student în vederea consolidării și dezvoltării unor elemente ale
competențelor antreprenoriale necesare viitorilor absolvenți la nivelul învățământului superior;
 organizarea sesiunilor de proiecte de start-up, idei de afaceri, cu scopul selectării unor
propuneri care să fie înaintate Consiliului Executiv spre evaluare și feedback;
 organizarea concursurilor pentru atragerea finanțării celor mai bune proiecte;
 promovarea activității SAS la nivelul mediului de afaceri local/național prin participarea la
evenimente/târguri organizate de Camera de Comerț și Industrie Prahova și Camera de Comerț
și Industrie a României;
 coordonarea activității incubatorului de afaceri, întreprinderilor simulate și altor entități
antreprenoriale din cadrul Universității Petrol Gaze din Ploieşti.
Capitolul V
PATRIMONIUL ȘI FINANȚAREA
Art. 23. Baza materială necesară desfăşurării activităţilor SAS și Consiliului Executiv se asigură de
către Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti.
Art. 24. SAS utilizează bunurile puse la dispoziţie din patrimoniul Universităţii, bunuri achiziționate
din surse atrase, bunuri obținute prin sponsorizări/donații și altele (bunuri achiziționate prin fonduri
bugetare și extrabugetare).
Art. 25. Finanțarea SAS se face prin bugetul consolidat al universității, pe componenta de dezvoltare
instituțională. În scopul asigurării/dezvoltării activității SAS, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
poate atrage fonduri nerambursabile și alte resurse financiare extrabugetare (sponsorizări, donaţii,
competiții de proiecte, alte surse).
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Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE
Art. 26. Pentru realizarea activităților SAS, UPG din Ploiești poate încheia parteneriate cu alte SASuri, ONG-uri, instituții publice și agenți economici, precum și contracte de prestări servicii cu terţi.
Art. 27. Decizia de modificare a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Societății
Antreprenoriale Studențești se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor Consiliului Executiv al
SAS.
Art. 28. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Societății Antreprenoriale Studențești se
aprobă de către Senatul Universităţii.
Art. 29. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti
din data de 20.07.2017.
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