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M I N U T A  
şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 25 iulie 2017 
.  
 

1. Se informează Senatul că, în cadrul primei şedinţe a Consiliului Executiv al Societăţii 
Antreprenoriale Studenţeşti  din cadrul UBc (SAS), a fost desemnată ca preşedinte, doamna 
conf.univ.dr. Roxana Mironescu şi s-a finalizat Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
societăţii, conform prevederilor O.M.E.N. nr. 3262/16.02.2017, care a fost transmis spre 
aprobare. 
De asemenea, se va urmări respectarea hotărârii Consiliului de administraţie din data de 
02.03.2017, cu privire la introducerea în planul de învăţământ al fiecărui program de studii 
universitare de licenţă, a unui curs de antreprenoriat, cu caracter obligatoriu, începând cu anul 
universitar 2017-2018. 
Senatul universitar a fost informat că, Consiliul de administraţie al UBc a aprobat, de asemenea, 
crearea unei console on-line pentru studenţi şi amenajarea unui spaţiu în care SAS îşi va 
desfăşura activitatea, în corpul C, parter. 

2. S-a aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea SAS, R-02-07_1.0, completat cu 
observaţiile primite din partea senatorilor şi cu modificările propuse de Consiliul Executiv al 
SAS. 

3. S-a aprobat prelungirea perioadei de admitere până pe 28 iulie 2017, ora 14.00, la toate 
programele de studii universitare de licenţă unde  nu se susţin probe, cu excepţia PIPP, din cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe (adresa nr. 11776).  

4. S-a aprobat propunerea Consiliului de Administraţie privind introducerea celui de-al doilea 
criteriu de departajare, respectiv media anilor de studii, la admiterea candidaţilor români de 
pretutindeni, pe locurile fără taxă alocate (adresa nr. 11883). 

5. Se informează Senatul universitar cu privire la ultimele precizări referitoare la modalitatea de 
acordare a burselor pentru studenţii din anii terminali, incluse în Ordinul de ministru nr. 
4366/13.07.2017 (adresa MEN nr. 10930/13.07.2017). 

6. Se informează Senatul cu privire la dezacordul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice în 
legătură cu eliminarea prevederilor privind confirmarea locului, din anexele Regulamentului R-
05-12_12.2 (adresa nr. 11472/19.07.2017). Solicitarea facultăţii nu poate fi luată în discuţie 
deoarece Senatul nu are aprobate taxe de confirmare loc, taxă de garantare etc.  
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