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Generalități 

Anul 2017 reprezintă anul înființării în cadrul UVAB a SAS, ca un suport pentru dezvoltarea 

spiritului antreprenorial al studenților și absolvenților UVAB, în conformitate cu prevederile generale 

ale Ordinului 3262/16.02.2017 a Ministrului Educației Naționale, care reglementează modul de 

organizare și funcționare a societăților antreprenoriale studențești, (denumite în continuare SAS) și a 

Hotărârii Consiliului de Administrație al Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău, din 03.03.2017. 

SAS este constituit ca structură nouă, fără personalitate juridică la nivelul instituțiilor de învățământ 

superior acreditate, de stat sau particulare, din România, inclusiv a celor din învățământul superior 

militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională. SAS reprezintă un mecanism de 

sprijinire, dezvoltare și încurajare a spiritului antreprenorial în mediul universitar, în special în rândul 

studenților și absolvenților de învățământ superior, în vederea creșterii competitivității universităților 

din România. 

 În ședința SAS din 25.07.2017, d-na Conf. univ. dr. Roxana Mironescu, în calitate de 

președinte interimar, a prezentat rolul și importanța SAS în cadrul UVAB și un draft al 

Regulamentului privind organizarea și funcționarea SAS. Regulamentul este axat pe 5 capitole, care 

cuprind dispozițiile generale, misiunea, obiectivele, principiile și atribuțiile sale, organizarea și 

funcționarea, resurse materiale și financiare, dispoziții finale. S-a stabilit Conducerea SAS să fie 

asigurată de un Consiliu Executiv, alcătuit din: 

- un cadru didactic reprezentativ din fiecare facultate a UVAB, expert; 

- reprezentanți ai mediului de afaceri și anume: 

Camera de Comerț și industrie Bacău 

Camera de Comerț și industrie România-Moldova  

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău 

Confederația Națională a Patronatului Român 

Uniunea Națională a Patronatelor cu Capital Privat din România, Bacău Patronatul IMM Bacău etc. 

- 1 expert coordonare și centralizare materiale SAS; 

- 1 student sau masterand reprezentativ din fiecare facultate a UVAB. 

Misiunea, principiile și conducerea SAS 

 Organizarea și funcționarea SAS în cadrul UVAB se realizează în conformitate cu 

Regulamentul interior cod R-02-07, aprobat se Senatul UVAB din data de 21.07.2017. 

Misiunea SAS constă în promovarea modelului de universitate antreprenorială, cu trei 

dimensiuni: 

a) cursuri introductive sau avansate de antreprenoriat, introduse în ultimul semestru de studii, 

la toate facultățile și programele de studii din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

începând cu anul universitar 2017-2018; 

b) realizarea unui set de activități extracurriculare de sprijin pentru dezvoltarea 

antreprenoriatului în rândul tinerilor; 

c) accentuarea rolului și calității stagiilor practice, în vederea unei adaptări rapide la nevoile 

pieței muncii. 

Consiliul executiv este alcătuit dintr-un număr impar de membrii și este condus de un președinte, 

cadru didactic ales prin vot de aceștia. Consiliul executiv lucrează prin întruniri anuale, la care 

prezența membrilor este necesară în proporție de ½ plus unu, pentru adoptarea deciziilor. 



Biroul executiv al SAS este format din președinte, un membru cadru didactic și 1 student/masterand. 

Consiliul executiv elaborează anual strategia de dezvoltare, Planul operațional, Bugetul de venituri și 

cheltuieli, raportul de activitate etc. în concordanță cu strategiile și planurile operaționale ale UVAB. 

Principalele atribuții ale SAS sunt: 

a) elaborarea de materiale de informare și orientare a tinerilor (studenți sau absolvenți) 

necesare pentru întocmirea de planuri de afaceri sau de proiecte destinate finanțării competitive; 

b) identificarea principalelor competențe și abilități antreprenoriale ale tinerilor, amplificarea 

acestora, pentru a răspunde oportun la schimbările permanente din mediul economic și social; 

c) organizarea și dezvoltarea de colaborări de tip mentor-discipol, pentru tinerii care 

intenționează să inițieze un start-up; 

d) sprijinirea înființării unor incubatoare de afaceri, a unor întreprinderi simulate; 

e) dezvoltarea unor competiții de planuri de afaceri; 

f) sprijinirea studenților în realizarea unui networking cu potențiali finanțatori, investitori, 

mentori sau actuali/foști studenți care au dezvoltat deja mici afaceri; 

g) organizarea de concursuri pentru atragerea de finanțări, pentru cele mai bune dintre 

proiectele de afaceri realizate de studenți. 

Consiliul executiv al SAS este format din: 

- Un cadru didactic reprezentativ din fiecare facultate a UVAB: 

Facultatea de Inginerie –prof. univ. dr. ing. Topliceanu Liliana, expert formare 

Facultatea de Științe – lector univ. dr. Ardeleanu Roxana, expert T.I.C. 

Facultatea de Științe Economice – conf. univ. dr. Mironescu Roxana, președinte, expert 

coordonare și formare 

Facultatea de Litere – lector univ. dr. Petronela Savin; expert comunicare 

Facultatea de Științe ale Mișcării și Sport – conf. univ. dr. Constantin Șufaru, expert formare 

- Un reprezentant SAS - Dr. ing. Daniela Florescu, expert coordonare și centralizare materiale. 

- Reprezentanți ai mediului de afaceri și anume: 

Camera de Comerț și industrie Bacău, dl. director general Mihai Tulbure; 

Camera de Comerț și industrie România-Moldova dl G. Vieru; 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, dl. Bădioiu Dragoș; 

Uniunea Națională a Patronatelor cu Capital Privat din România, Bacău-  d-na Nadia Isăilă; 

Patronatul IMM Bacău, președinte - d-na Gina Plantos etc. 

- 1 student / masterand reprezentativ din fiecare facultate a UVAB: 

 1. Bujor Tiberiu - Facultatea de Științe    

2. Fracase Iulia Diana - Facultatea de Inginerie   

3. Ciocan Cosmin – Facultatea de Litere 

4. Rotariu Maria Monica – Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  

5. Rotilă Emilia – Facultatea de Științe Economice  

Biroul executiv al SAS este format din: 

Președinte: Mironescu Roxana 

Membri: Topliceanu Liliana; 

 Rotilă Emilia 

 

Evenimente SAS 

Octombrie 2017 

1. LANSAREA SAS 

În data de 10 octombrie a fost lansată Societatea Antreprenorială a Studenților (SAS) din 

cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, prilej de reafirmare a misiunii sale academice și 

de cercetare, „universitatea fiind centrată pe necesitățile regionale, cu deschidere către parteneriatele 

cu mediul economic şi social”. 

La această manifestare, care s-a desfășurat în corpul C al universității, au fost invitați și au participat 

reprezentanți din mediul universitar (în persoana dnei prorector Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda 

Romedea, decanului Facultății de Științe Economice, Prof. univ. dr. Ovidiu Leonard Turcu, 

președintelui SAS, Conf. univ. dr. Roxana Mironescu), cadre didactice de la cele cinci facultăți, 



membri ai Consiliului Executiv al SAS, studenți de la mai multe programe de studii din universitate, 

precum și reprezentanți marcanți ai mediului de afaceri local și național, patronate, organizații 

profesionale (SIF Moldova, S.C. Agricola S.A. Bacău, S.C. Pambac S.A. Bacău, Camera de Comerț 

și Industrie Bacău, CAEx „Mircea Cancicov” Bacău, S.C. Hit Industrial Park Hemeiuș, CNPR, filiala 

Bacău, S.C. Graffit Invest SRL Bacău). De asemenea, au răspuns invitației personalități din sfera 

administrației locale (Cosmin Necula, primarul Municipiului Bacău, Ilie Bârzu, reprezentantul 

Consiliului Local Bacău). Scopul reunirii tinerilor, profesorilor, oamenilor de afaceri și politicienilor 

a fost acela de a defini o colaborare instituțională, prin intermediul SAS, care să ofere studenților și 

absolvenților de studii superioare un instrumentar de lucru și o perspectivă corectă asupra inițierii și 

dezvoltării unor afaceri proprii. În programul manifestării a fost inclusă prezentarea cadrului legislativ 

de înființare a Societății Antreprenoriale a Studenților din UVAB, structura organizatorică și membrii 

Consiliului său Executiv, precum şi misiunea, principiile și obiectivele majore. 

Alte informații: http://www.ub.ro/universitatea/iip/news/1379-lansarea-societatii-

antreprenoriale-a-studentilor-din-cadrul-universitatii-vasile-alecsandri-din-bacau 

2. FORUMUL ECONOMIC „EXCELENŢA ÎN AFACERI” 

Forumul economic, sub semnul „Excelenței în afaceri” a avut loc în 13 octombrie 2017, la 

București, sub auspiciile Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Republica Moldova –România, 

în parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Societatea Antreprenorială a 

Studenților. La eveniment au participat reprezentanți a cinci camere de comerț și industrie (România, 

Israel, Franța, Moldova, China), reprezentanți ai organizațiilor patronale, ai IMM-uri din România și 

Republica Moldova, oficiali din Ministerul Economiei din țara noastră și ai Ministerului economiei 

și infrastructurii din Moldova, bancheri, organizații nonguvernamentale focusate pe dezvoltarea 

afacerilor și management. Programul a fost organizat pe trei paneluri de dezbateri, în unul dintre 

acestea fiind inclusă și intervenția reprezentanților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, prof. 

univ. dr. ing. Turcu Ovidiu-Leonard, președinte UGIR 1903, filiala Bacău și conf. univ. dr. Mironescu 

Roxana, președinte SAS din universitate, care au întărit, alături de ceilalți vorbitori, necesitatea 

dinamizării parteneriatelor de afaceri bilaterale sau multilaterale, inclusiv prin instruirea și încurajarea 

tinerilor să pășească în domeniul antreprenoriatului. 

 Alte informații: http://www.ub.ro/universitatea/iip/news/1383-reprezentanti-ai-universitatii-

vasile-alecsandri-din-bacau-au-participat-la-forumul-economic-excelenta-in-afaceri 

3. PREGĂTIREA SEDIULUI SAS 

Sediul SAS se află în Corpul C, parter, sala C19 și este dotat corespunzător pentru a asigura 

optim desfășurarea activităților sale. 

4. LANSAREA SITE-ULUI ȘI A E-MAILULUI OFICIAL SAS 
Site-ul oficial al SAS se află postat pe platforma ub.ro: 

                      https://antreprenoriatsas.wordpress.com/ 

Căsuța de corespondență e-mail SAS este:   sas@ub.ro 

Telefon 0234.542411 / int. 626 

 

Noiembrie 2017 

1. START-UP WEEK-END PIATRA NEAMȚ 

În perioada 24-26 noiembrie, la Rubik Hub, în Ștrandul Tineretului din Piatra Neamț, s-a 

desfășurat Startup Weekend Piatra Neamț. Evenimentul a fost organizat de Rubik Hub, un proiect al 

Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADRNE) și a reunit peste 100 de participanți, din 

Piatra Neamț, Iași, Bacău, Suceava, Vaslui, București și Republica Moldova, transformând astfel 

municipiul Piatra Neamț în polul antreprenorilor din Regiunea de Nord-Est. Din partea SAS - UVAB 

au participat 9 studenți ai Facultății de Științe, Specializarea Informatică și 9 studenți ai Facultății de 

Științe Economice, Specializarea Administrarea Afacerilor. 

 Alte informații: https://antreprenoriatsas.wordpress.com/2018/01/18/rubikhub/ 

2. SESIUNEA NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI 

„INGINERIA – PROFESIA VIITORULUI”, EDIȚIA I 

  Facultatea de Inginerie a organizat în perioada 27-29 noiembrie 2017, două manifestări 

ştiinţifice: Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti „INGINERIA – PROFESIA 

http://www.ub.ro/universitatea/iip/news/1379-lansarea-societatii-antreprenoriale-a-studentilor-din-cadrul-universitatii-vasile-alecsandri-din-bacau
http://www.ub.ro/universitatea/iip/news/1379-lansarea-societatii-antreprenoriale-a-studentilor-din-cadrul-universitatii-vasile-alecsandri-din-bacau
http://www.ub.ro/universitatea/iip/news/1383-reprezentanti-ai-universitatii-vasile-alecsandri-din-bacau-au-participat-la-forumul-economic-excelenta-in-afaceri
http://www.ub.ro/universitatea/iip/news/1383-reprezentanti-ai-universitatii-vasile-alecsandri-din-bacau-au-participat-la-forumul-economic-excelenta-in-afaceri
https://antreprenoriatsas.wordpress.com/
mailto:sas@ub.ro
https://antreprenoriatsas.wordpress.com/2018/01/18/rubikhub/


VIITORULUI”, ediţia I şi Workshop-ul educațional „INGINERIA – O CARIERĂ DE SUCCES”, 

ediţia a III-a. În cadrul acestei manifestări, SAS a avut o secțiune proprie, a patra, ESEU 

MOTIVAȚIONAL. La concurs s-au înscris 14 eseuri realizate de studenții UVAB și un eseu realizat 

de elevi. Comisia de verificare și analizare a eseurilor a fost formată din: 

Președinte comisie: conf. univ. dr. Roxana Mironescu – președinte SAS 

Membri:  lector univ. dr. Elena Roxana Ardeleanu 

     lector univ. dr. Petronela Savin 

Pentru aprecierea finală s-a ținut seama și de calitatea și modul de prezentare al eseului în 

plen. Ordinea premiilor stabilită de comisia de evaluare a fost: 

Locul I – Gherman Denisa Mariana 

Locul II – Rotilă Emilia 

Locul III – Harlampov Ana-Maria 

Deoarece Facultatea de Inginerie nu acorda Mențiuni, doar premii (însoțite și de premii în bani, 300, 

200, 100 lei) d-na președintă SAS a acordat o Mențiune specială studentei de la FSMSS, Rotariu 

Monica – Maria, în valoare de 100 lei. 

Alte informații: https://antreprenoriatsas.wordpress.com/2018/01/22/sesiunea-studenteasca-

inginerie/ 

3. ÎNCHEIEREA DE ACORDURI DE COLABORARE 

În luna noiembrie s-a încheiat Protocolul de colaborarea Nr. 2211709.11.2017 între UVAB 

și Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Camera de Comerț și Industrie Bacău și Agenția Județeană 

de ocupare a forței de muncă Bacău cu scopul asigurării cadrului de colaborare între părți, prin acțiuni 

comune care au ca finalitate inserția mai bună a tinerilor din Județul Bacău, pe piața muncii locale, 

regionale și naționale. 

 

Decembrie 2017 

 WORKSHOP PE TEME DE ANTREPRENORIAT LA FACULTATEA DE LITERE 

Pe data de 14 decembrie 2017, în corpul C, s-a desfășurat un workshop pe teme de 

antreprenoriat, cu participarea tinerilor de la Facultatea de Litere. Scopul activității a fost acela de a 

deschide noi orizonturi de interpretare a mediului de afaceri pentru viitorii literați și profesori și de a 

demonstra că se pot ivi posibilități de dezvoltare personală și de afaceri inclusiv pentru absolvenții 

unor programe de studii superioare non-economice. La acest eveniment au fost invitați din mediul de 

afaceri local, reprezentanți ai asociațiilor patronale (CNPR, Cambridge Center Bacău), care au 

dialogat cu studenții, au răspuns întrebărilor acestora, au cerut lămuriri asupra posibilităților de a 

înființa o afacere, în mediul rural. Dezbaterea s-a încheiat cu formularea unor concluzii evidente: și 

profesorii pot deveni antreprenori, dacă au idei valoroase de afaceri și mult curaj! 

 Alte informații: https://antreprenoriatsas.wordpress.com/2018/01/18/workshop-litere/ 

 

Ianuarie 2018 

 Pe 26 ianuarie la CAEX Bacău s-a desfășurat conferința videocast LIVE 2 LEAD, adresată  

oamenilor de afaceri din zona Moldovei. Echipa SAS, împreună cu 10 studenți ai UVAB au contribuit 

la partea de organizare a evenimentului. Această activitate a reprezentat un exercițiu, o avanpremieră 

a evenimentului similar organizat de SAS în luna februarie. 

 

Februarie 2018 

 LIVE 2 LEAD 

În zilele de 27 și 28 februarie a avut loc conferință videocast organizată de Grupul de Inițiativă 

John Maxwell Team Bacău împreună cu Grupul de Inițiativă Antreprenorială Fabricat în BACĂU. 

La acest eveniment au participat (reprezentând studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice 

UVAB, absolvenți de maxim 3 ani ai UVAB) 172 de persoane în ziua de 27.02.2018 și 165 de 

persoane în ziua de 28.02.2018. Evenimentul a fost onorat de prezența a numeroși oameni de afaceri 

locali, care și-au prezentat afacerile și modul cum au reușit să ajungă la performanță. 

Alte informații: https://antreprenoriatsas.wordpress.com/live-2-lead/ 
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Martie 2018 

1. EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ  

Pe data de 24 martie 2018, in Aula „George Emil Palade” a Universității de Medicină și 

Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, s-a desfășurat Conferința „Educația: potrivire pentru viață”, 

organizată în cadrul parteneriatelor agreate de către Ministerul Educației Naționale și cele mai 

importante universități din țară, în anul Centenarului. La acest eveniment au participat studenți și 

cadre didactice, alături de manageri de instituții de pregătire universitară, din marile centre de 

învățământ superior ale Regiunii Nord-Est. Centrul universitar Bacău a fost reprezentat de 

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, cu un grup de 10 studenți, la care s-au alăturat cadre 

didactice din Facultatea de Științe Economice și managerii Universității ”George Bacovia”. 

Alte informații: https://antreprenoriatsas.wordpress.com/educatia-potrivire-pentru-viata/ 

2. SEMINAR INCOME/OUTCOME 

FABRICAT ÎN BACĂU și SAS a organizat în data de 22 martie 2018, ora 12, în sala C217, 

Corp C al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău un workshop oferit de EVOLUTIV 

CONSULTANTS NETWORK având ca temă SIMULAREA DE BUSINESS INCOME/ 

OUTCOME, o experiență de business în care participanții devin executivi de top, echipele se 

transformă în companii, iar spaţiul de învăţare într-o piaţă concurenţială, dinamică şi în continuă 

schimbare. Au fost prezenți manageri de la Salbac S.A., Executive Motors, Barletta, dar și cadre 

didactice din UVAB și Universitatea „George Bacovia” Bacău, formatori străini și locali. 

Participanții au realizat o activitate de instruire interactivă, finalizată prin concluzii pertinente, 

referitoare la consolidarea unei mentalități constructive la nivelul mediului de afaceri local și de 

întărire a colaborării dintre mediul academic și cel de business, pentru o mai bună integrare a tinerilor 

pe piața muncii. 

Alte informații: https://antreprenoriatsas.wordpress.com/seminar-income-outcome/ 

3. RUBIKEDU 1 

Societatea Antreprenorială Studențească a organizat în colaborare cu Centrul Rubik Hub și 

Agenția de Dezvoltară Regională Nord-Est, Piatra Neamț cel mai nou program educațional de 

antreprenoriat din România. Acest program este materializat sub forma a trei workshop-uri. 

Primul workshop din această serie,  From Idea to Business (How & why to start a Startup) a 

avut loc în data de 15 martie 2018, începând cu ora 12, în sala de Protocol a Restaurantului UVAB. 

La eveniment au participat 38 de persoane reprezentând studenți de la toate facultățile universității, 

precum și două cadre didactice ale Facultății de Științe Economice. 

Alte informații: https://antreprenoriatsas.wordpress.com/rubikedu/ 

 

Aprilie 2018 

1. RUBIKEDU 2 

Al doilea atelier al seriei RubikEDU cu titlul “Cine sunt oamenii din spatele unui startup” a 

avut loc joi 12 aprilie, ora 12 la Sala de protocol a Restaurantului UVAB. Deși au participat doar 24 

de studenți și două cadre didactice ale Facultății de Științe Economice, întâlnirea a fost foarte 

interesantă și animată. S-a discutat despre viziune, valori, cofondatori și echipă. Studenții activi au 

fost premiați de lectori. 

Alte informații: https://antreprenoriatsas.wordpress.com/rubikedu/ 

2. SANE 

Vineri, 20.04.2018, în sala New York a Hotelului Dumbrava a avut loc conferința de presă  a 

proiectului “Start la Antreprenoriat în Nord-Est” (S.A.N-E). Au fost prezenți la conferință lideri de 

opinie locali, cadrele didactice universitare Roxana Mironescu și Radu Florea, antreprenorul de 

succes și primar al stațiunii Slănic-Moldova Gheorghe Baciu, care au evidențiat legătura strânsă 

dintre nivelul economic al regiunii, standardul de viață al locuitorilor și gradul de dezvoltare al 

afacerilor locale. Din partea UVAB - SAS au participat 5 cadre didactice și 5 studenți ai Facultății de 

Științe economice. 

Alte informații: https://antreprenoriatsas.wordpress.com/s-a-n-e/ 
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Mai 2018 

1. RUBIKEDU3 

Al treilea atelier al seriei RubikEDU a avut loc joi, 10 mai 2018, ora 12 în aceeași sală de 

protocol a Restaurantului UVAB. Tema acestui nou seminar a fost: Cum construiesc un produs care 

să fie iubit de clienți?, avându-l ca lector pe Andrei Carabelea. 

Sesiunea a fost interactivă și a oferit răspunsuri clare la întrebarea propusă prin tema de lucru.  

 Alte informații: https://antreprenoriatsas.wordpress.com/rubikedu/ 

 2. ENTREPRENEURSHIP FOR DOERS! – DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ÎN 

REGIUNEA NE 

 Miercuri, 16 mai 2018, ora 17, în Aula UVAB a avut loc Conferința de lansare, în Județul 

Bacău, a proiectului Entrepreneurship for doers! – Dezvoltare sustenabilă în regiunea de dezvoltare 

NE (contract POCU 82/3/7/104437, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți). La acest 

eveniment au participat un număr de 120 de persoane motivate și cu disponibilitate să intre în 

programul de formare și incubare în vederea înființării unei afaceri. Printre participanții la eveniment 

s-au numărat, din partea SAS, 30 de studenți și masteranzi ai Facultății de Științe Economice a 

UVAB, reprezentanți SAS și cadre didactice ale aceleași facultăți. 

 Alte informații: https://antreprenoriatsas.wordpress.com/2018/05/08/entrepreneurship-for-

doers-dezvoltare-sustenabila-in-regiunea-ne/ 

 

Iunie 2018 

1. CIED 

 Prima ediție a Conferinței CIED Bacău, desfășurată în perioada 14-15 iunie 2018 la 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, și-a propus identificarea unor soluții eficiente şi rapide 

pentru o creştere cu adevărat „inteligentă” a tinerilor români, în general și a celor băcăuani, în special, 

ținând cont de contextul european  în care ne aflăm. Tema propusă, „Stimularea creșterii inteligente 

a tinerilor băcăuani în context european” a fost dezvoltată pe parcursul manifestărilor în 4 arii 

tematice: Oportunităţi de studiu, training şi angajare a tinerilor; Modalităţi şi strategii de optimizare 

a comunicării tinerilor; Crearea unui mediu educaţional stimulativ pentru inovare şi creativitate; 

Formarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial. 

Sub egida conferinței, Societatea Antreprenorială Studențească a organizat workshop-ul cu tema 

„Tinerii antreprenori – șansa de dezvoltare a Regiunii Nord-Est”. Evenimentul, desfășurat începând 

cu ora 10, în Sala de Consiliu, Corp C, a avut ca moderator pe președintele SAS Roxana Mironescu 

și invitați pe Iulian Cornel Borza, vicepreședinte Fabricat în Bacău, Costel Ceocea, conf. univ. dr. în 

cadrul Facultății de Științe Economice, președinte SIF Moldova, Valentin Țoc, ADR și Rubik Hub 

Piatra Neamț și Morărașu Nadia, lector univ. dr., președinte CIED. 

La întâlnire au participat 28 de persoane reprezentând cadre didactice universitare (2), cadre didactice 

din învățământul preuniversitar (2), studenți de la Facultatea de Litere (7) și Facultatea de Științe 

Economice (8), elevi din licee băcăuane (4), reprezentanți ONG-uri (1). 

 Alte informații: https://antreprenoriatsas.wordpress.com/cied-2018/ 

2. SESIUNEA STUDENȚEASCĂ – INGINERIE 

Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat, în 

perioada 27 – 29 iunie 2018, trei conferințe internaționale la care s-a adăugat o sesiune națională de 

comunicări științifice studențești intitulată Ingineria – Profesia viitorului, aflată la a doua ediție. 

Continuând tradiția primei ediții, Societatea Antreprenorială Studențească a avut o secțiune dedicată, 

secțiunea 4 – Eseu motivațional. La această secțiune au participat un număr de 10 eseuri, din care 8 

au fost realizate de studenți ai UVAB și două au fost realizate de elevi din licee băcăuane. Comisia 

de verificare și analizare a eseurilor a fost formată din: 

Președinte comisie: conf. univ. dr. Roxana Mironescu – președinte SAS 

Membri:  lector univ. dr. Elena Roxana Ardeleanu 

     lector univ. dr. Petronela Savin 

Pentru aprecierea finală s-a ținut seama de calitatea și modul de prezentare al eseului. Ordinea 

premiilor stabilită de comisia de evaluare a fost: 

https://antreprenoriatsas.wordpress.com/rubikedu/
https://antreprenoriatsas.wordpress.com/2018/05/08/entrepreneurship-for-doers-dezvoltare-sustenabila-in-regiunea-ne/
https://antreprenoriatsas.wordpress.com/2018/05/08/entrepreneurship-for-doers-dezvoltare-sustenabila-in-regiunea-ne/
https://antreprenoriatsas.wordpress.com/cied-2018/


Locul I – Bulaica (David) Mariana 

Locul II – Muzîcă Cristina 

Locul III – Captaciuc Tatiana 

Mențiune – Brezan Mădălina 

 Alte informații: https://antreprenoriatsas.wordpress.com/2018/01/22/sesiunea-studenteasca-

inginerie/ 

 

ÎNCHEIEREA DE ACORDURI DE COLABORARE 

În luna februarie s-a încheiat acordul de colaborare cu Agenția de supraveghere financiară 

A.S.F.  

În luna martie s-a încheiat protocolul de colaborare cu S.C. The Bright Stars Consulting S.R.L. 

În luna mai s-a încheiat protocolul de colaborare cu START-UP ACTIVATOR (CONSILIUL 

NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA, 

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST și CONSILIUL JUDEȚEAN 

NEAMȚ) 

 

PROIECTE/GRANTURI 

1. PROIECT TRANSFRONTALIER – în evaluare 

Prin proiect se va dezvolta un nou concept de curs de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, 

destinat tinerilor studenți, care va pune mai mult accent pe partea practică de dezvoltare a 

abilităților antreprenoriale. 

Programul Operațional comun Romania - Republica Moldova 

Prioritatea 1.1: Cooperare instituțională în domeniul educației pentru a îmbunătăți accesul la o 

educație de calitate. 

UVAB – SAS - partener 

2. PROIECT POCU - Bursa student antreprenor – în evaluare 

Axa prioritară 6 - Educație și Competențe  

Prioritatea de investiție 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar 

și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru 

grupurile defavorizate/ 
UVAB – FSEc - SAS - partener 1 

 

 

 

Data: 11.10.2018 

 

 

 

 

          Vizat,        

       Președinte SAS,                   Întocmit,          

 

Conf. univ. dr. Roxana Mironescu                         Dr. ing. Daniela Florescu 
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