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Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

 A. SCOP 

 

Prezentul regulament stabilește modul de organizare și funcționare a Comisiilor Pentru 

Evaluarea și Asigurarea Calității în Universitatea „VASILE ALECSANDRI” din Bacău. 

 

B. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

 

 Legea 1/2011 – Legea educației naționale 

 LEGEA 87/2006 – Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

75/2005 privind asigurarea calității educației, modificată prin OUG 102/2006  

 OUG 75/2011, privind modificarea și completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educației, publicată in Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 87/2006 

 SR ISO IWA 2:2009. Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru 

aplicarea ISO 9001:2008 în domeniul educaţiei 

 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 

Area, ENQA, 2009 

 PO 06.02 – procedura operațională privind procesul de evaluare a cadrelor didactice 

 PO 07-01 – Procedura oparațională privind inițierea, aprobarea, monitorizarea, 

îmbunătățirea și evaluarea periodică a programelor de studii 

 METODOLOGIA de evaluare externa, standardele, standardele de referinta si lista 

indicatorilor de performanta a Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în 

Învatamântul Superior, aprobată prin HG 1418 din 11 Oct 2006 

 

C. DEFINIȚII  ȘI ABREVIERI 

 

a. Definiții 

 CALITATEA EDUCAȚIEI - ansamblul de caracteristici ale unui program de studii 

şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor, precum 

şi standardele de calitate. 

 EVALUAREA CALITĂȚII  -  constă în examinarea multicriterială a măsurii în care 

o organizaţie furnizoare de educaţie şi programul acesteia îndeplinesc standardele şi 

standardele de referinţă 

 ASIGURAREA CALITĂȚII - este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de 

dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de 

programe de studii, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia 

furnizoare de educaţie satisface standardele de calitate 
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 ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII - presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă 

continuă din partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi 

adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai 

relevante standarde de referinţă 

 

b. Abrevieri 

 CEAC – Comisia de evaluare și asigurare a calității la nivel de Universitate 

 CEACF -  Comisia de evaluare și asigurare a calității la nivel de Facultate 

 CEACPS -  Comisia de evaluare și asigurare a calității la nivelul Programului de 

studii 

 PS -  Program de studii 

 

Art 1. Organizarea Comisiilor de evaluare și asigurare a calității 

 

Evaluarea și asigurarea calității educației în Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău 

este organizată la nivel de Universitate, Facultate și Program de studii.  

La nivelul Universității, funcționează Comisia de evaluare și asigurare a calității, 

CEAC. Conducerea operativă a comisiei este asigurată de conducătorul organizației sau de un 

coordonator desemnat de acesta .CEAC este formată din 1-3 reprezentanți ai corpului 

profesoral care îndeplinesc criteriile pentru obținerea titlului de conferențiar universitar,   

reprezentantul studenților și absolvenților și reprezentantul angajatorilor. Componența 

comisiei este aprobată de Consiliul de Administrație al Universității.  

La nivel de Facultate, funcționează Comisia de evaluare și asigurare a calității pe 

facultate, CEACF. Conducerea operativă a comisiei este asigurată de  Decan sau de 

Prodecanul desemnat de acesta. CEACF are o structură propusă și aprobată de Consiliul 

Facultăți și este formată  din reprezentanți ai corpului profesoral, reprezentantul studenților și 

al absolvenților și reprezentantul angajatorilor.  

La nivelul Programului de studii, funcționează Comisia de evaluare și asigurare a 

calității programului de studii, CEACPS. Conducerea operativă a comisiei este realizată de 

responsabilul programului de studii sau de un coordonator desemnat de acesta, sau desemnat 

de Conducerea Facultății. CEACPS are o structură  propusă și aprobată de Consiliul Facultății 

și poate fi organizată pe structura comisiei de la nivel superior.  

Structura organizării comisiilor de evaluare și asigurare a calității în Universitatea 

„VASILE ALECSANDRI” din Bacău. 
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Art.2. Atribuțiile Comisiilor CEAC, CEACF, CEACPS: 

2.1. Atribuțiile Comisiei CEAC la nivel de Universitate: 

 elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi 

asigurare a calităţii, aprobate de conducerea Universității, conform domeniilor şi 

criteriilor prevăzute în metodologia de evaluare;  

 elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei la 

nivel de Universitate. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor 

(părţilor interesate) prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţie evaluatorului 

extern;  

 elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;  

 cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, 

A.R.A.C.I.S, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori 

din străinătate, potrivit legii. 

2.2. Atribuțiile Comisiei CEAC la nivel de Facultate: 

 coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a 

calităţii, aprobate de conducerea Universității și Facultății, conform domeniilor 

şi criteriilor prevăzute în metodologia de evaluare pentru programele de studii 

din cadrul Facultății; 

 elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei la 

nivel de Facultate. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor 

(părţilor interesate) prin afişare sau publicare şi este transmis Comisiei de 

evaluare si asigurare a calității la nivel de universitate; 

 elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii programelor de studii. 

 

CEAC UNIVERSITATE 

CEAC FACULTATE 1 

1 CEAC  

PROGRAM STUDII LICENȚĂ 

1 

CEAC  

PROGRAM STUDII  MASTER 

1 

 

CEAC  

PROGRAM STUDII  MASTER  

2 

 

........ 

 

N 

 

........ 

 

N 

CEAC  

PROGRAM STUDII LICENȚĂ 

2 

 

CEAC FACULTATE 2 CEAC FACULTATE n 

 

Structura Comisiilor CEAC 
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2.3. Atribuțiile Comisiei CEAC la nivel de Program de studii: 

 Actualizează anual și ține evidența  Dosarului programului de studii. In 

conformitatea cu PO 07.01, Dosarul programului de studii conține: 

o Documentele de inițiere a programului de studii  (studiu de piață,  

aprobări,  etc.); 

o Rapoartele de autoevaluare, evaluare internă, evaluare externă și 

anexele acestora; 

o Documentele privind autoevaluarea și evaluarea externă; 

o Documentele privind îmbunătățirea programelor de studii; 

o Analize, rapoarte, statistici, etc cu privire la programul de studii. 

 elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea programului de 

studii conform domeniilor şi criteriilor prevăzute în metodologia de evaluare 

pentru programele de studii din cadrul Facultății. Raportul este adus la 

cunoştinţă tuturor beneficiarilor (părţilor interesate) prin afişare sau publicare 

şi este transmis Comisiei de evaluare si asigurare a calității la nivel de 

Facultate. 

 elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii programelor de studii 

 colaboreaza cu echipele de evaluatori la evaluarea interna și externă a 

programului de studii 

 

Art. 3.  Componența Comisiilor CEAC, CEACF, CEACPS 

Președintele și membrii comisiilor CEAC/ CEACF/CEACPS pot fi revocați la cererea 

acestora, la cererea președintelui Comisiei, sau la solicitarea conducerii 

Universității/Facultății/Responsabilului programului de studii, specificându-se motivul 

solicitării. Numirea președintelui sau a unui nou membru în comisia CEAC/CEACF/CEACPS 

trebuie să parcurgă etapele aferente desemnării acestuia: 

o Presedintele Comisiei de evaluare și asigurare a calității la nivel de Universitate, 

CEAC,  poate fi revocat și numit  de Rector, membrii în CEAC Universitate vor fi 

alesi de către Consiliu de Administrație.  

o Președintele Comisiei de evaluare și asigurare a calității la nivel de Facultate, 

CEACF,  poate fi revocat și numit de Conducerea Facultății, membrii în CEACF  

pot fi revocați și aprobați de Consiliul Facultății. 

o Președinte Comisiei de evaluare și asigurare a calității la nivel de program de 

studii, CEACPS, poate fi revocat și numit de Conducerea Facultății, cu consultarea 

Responsabilului programului de studii, membrii în CEACPS pot fi revocați și 

aprobați de Consiliul Facultății. 

 

 

Art. 4. Incompatibilități privind calitatea de membru CEAC 

Membrii comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de universitate nu pot 

îndeplini funcţii de conducere în instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură 

conducerea ei operativă. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
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Art. 5. Funcționarea CEAC, CEACF, CEACPS 

Comisia se întrunește la solicitarea președintelui acesteia. Convocarea se poate face în 

scris, prin e-mail sau telefon. 

Hotărârile comisiei se iau prin vot deschis, cu majoritate simplă, căutându-se însă 

realizarea consensului, ori de câte ori este posibil. 

 

Prezentul regulament a fost aprobat de Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din 

BACĂU în ședința din data de 27.03.2014.  
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Rectorul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a primit titlul de 

 Doctor Honoris Causa din partea Universităţii „Angel Kanchev” din Ruse- Bulgaria 

 

 În luna martie Rectorul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Prof. univ. dr. 

ing. Valentin Nedeff, a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universităţii „Angel 

Kanchev” din Ruse – Bulgaria. Evenimentul a fost marcat de prezenţa Excelenţei Sale, 

domnul Victor Dediu – ataşat cultural în Ambasada României la Sofia, membrilor Consiliului 

Academic al Universităţii„Angel Kanchev” şi a reprezentanţilor din mass-media bulgară. 

Colaborarea dintre cele două universităţi a început în anul 2002, cu ocazia Conferinţei 

Internaţionale „Energy Efficency and Agricultural Engineering”, Prof. univ. dr. ing. Valentin 

Nedeff fiind cooptat în anul 2009 în comitetul ştiinţific al acestei conferinţe. Tot în anul 2009, 

colaborarea dintre cele două universităţi s-a dezvoltat când la iniţiativa Rectorului 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost semnat primul acord Erasmus – mobilităţi 

profesori şi studenţi pentru ciclul de studii universitare de licenţă, domeniul Ştiinţe 

Inginereşti. Alte colaborări prin programul Erasmus urmează a fi dezvoltate în domeniile 

Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională.  

În anul 2011 a fost semnat un acord de colaborare pentru activităţi desfăşurate la nivel 

de doctorat şi cercetare ştiinţifică, iar la ediţia din anul 2013 a Conferinţei Internaţionale 

„Energy Efficency and Agricultural Engineering” o delegaţie formată din 12 doctoranzi şi 

profesori de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a participat şi susţinut lucrări în 

secţiunile conferinţei. În cadrul ediţiilor Conferinţei Internaţionale „Optimizarea Proiectării 

Constructive şi Tehnologice – OPROTEH”, organizată de universitatea noastră, în comitetele 

ştiinţifice şi în prezidiul secţiunilor, precum şi în comitetul ştiinţific şi editorial al revistei 

„Journal of Engineering Studies and Research”, indexată în şapte baze de date internaţionale, 

au fost cooptaţi profesor Hristo Beloev, profesor Nicolay Mihailov şi profesor asistent Chadar 

Vezirov.   

Pentru anul 2014 cele două universităţi au în program două colaborări importante: în 

luna mai o delegaţie de la Universitatea „Vasile Alecsandri” va participa cu lucrări ştiinţifice 

la manifestările organizate cu prilejul aniversării a 60 de ani de activitate a Facultăţii de 

Agricultură din universitatea bulgară, iar în perioada 04-07 iunie va avea loc la Bacău a doua 
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 ediţie a Conferinţei Internaţionale „Riscuri Naturale şi Antropice – ICNAR2014”, la 

care Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse este co-organizatoare. 
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Zilele Francofoniei sărbătorite la Facultatea de Litere 

 

 

Miercuri, 19 martie 2014, s-a sărbătorit la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din Bacău, sala C4, Ziua Francofoniei. Ajungând la ediţia a XIV- a, 

evenimentul  s-a axat pe tema „1914  în literatură”.  În cadrul evenimentului, organizatorii au 

desfăşurat concursuri pentru studenţii Facultăţii de Litere, oferindu-le apoi şi premii. 

          La eveniment a participat doamna Decan al Facultăţii de Litere, Conf.univ.dr. Simina 

Mastacan, aceasta arătându-se  foarte încântată de activitatea desfăşurată şi de munca 

studenţilor. Printre cadrele didactice ce au organizat evenimentul, s-au numărat: Lect.univ.dr. 

Veronica Grecu, din cadrul Departamentului de Limbi şi Literaturi străine, şi Conf.univ.dr. 

Gabriel Mardare, din cadrul programului de studii Comunicare şi relaţii publice, ce a analizat 

critic afişele prezentate de studenţi, apreciindu-le totodată curajul,  dar şi implicarea acestora. 

        Dintre temele afişelor se pot distinge: „La vie comme un film” de Marguerite Duras, 

unde s-a discutat despre viaţa şi realizările scenaristei; „Choix et conscience sont une seule et 

meme chose” de Jean-Paul Sartre, unde filosofia acestuia se axează în principal pe capacitatea 

de a alege, raportându-se la conştiinţă. De asemenea, „Le Grand Merulnes” de Alain Furnier 

ce a adus în discuţie importanţa celor patru A (Les quatre „A”), adică Amour, Amitie, 

Aventure şi Adolescence.  

 Pe tot parcursul prezentării, studenţii s-au străduit să facă o impresie bună, atât faţă de 

organizatori, cât şi faţă de restul studenţilor. Spre finele evenimentului, cunoscuta cântăreaţă, 

Nicoleta Paic, studentă în cadrul Facultăţii de Litere, a interpretat o celebră piesă, „Je t’aime”, 

cu care a reuşit să-i impresioneze pe cei implicaţi în eveniment. 

       În urma desfăşurării concursului de traducere, şi a celui de eseuri, au fost acordate premii 

ce au constat în diplome de participare, diplome pentru câştigătorii locului I, II şi III, cărţi, dar 

şi atenţii „dulci”. Organizatorii au ţinut să critice într-un mod constructiv prezentările realizate 

de studenţi, să-i încurajeze, felicite şi bineînţeles, să le ureze succes în viitoarele activităţi. 
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Conferinţa „Comunicarea dincolo de cuvinte” susţinută de Asociaţia Empower 

 

Comunicarea este un domeniu vast, aproape intimidant prin volumul de informaţie 

disponibilă, iar întrebările pe care ni le adresăm sunt mereu mult mai numeroase decât 

răspunsurile care ni se oferă. Din nevoia de răspunsuri referitoare la comunicare a apărut cea 

de-a cincea ediţie a evenimentului Empower Live!, care a avut loc vineri, 21 martie, în Sala 

Senatului din incinta Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, avându-l ca trainer şi 

moderator pe Liviu Vasilache. Conferința a adunat 20 persoane dornice de învățare, care au 

aflat o multitudine de aspecte utile în procesul de comunicare şi care au împărtăşit fiecare din 

experienţa lor profesională, precum şi modul în care succesul depinde de performanţa 

comunicaţională.   

Participanţii la eveniment au aflat de ce este importantă o stare pozitivă şi cum să o 

acceseze cu uşurinţă, cum să îşi definească o intenţie înainte de a produce o comunicare scrisă 

sau orală, precum şi cum să îşi ajusteze discursul în funcţie de feedback-ul primit. Ideea care a 

prevalat în cadrul trainingului a fost exprimarea autenticităţii şi a empatiei în actul de 

comunicare. Moderatorul a mai detaliat cum se pot crea şi menţine relaţii sustenabile bazate 

pe o comunicare eficientă, cum reperăm nuanţele fine dintre cuvinte pentru a ne particulariza 

discursul în funcţie de tipul de public, şi diverse noţiuni de comunicare non-verbală.  

Liviu Vasilache este trainer şi preşedinte al Asociaţiei Române pentru Dezvoltare 

Personală. A susţinut cursuri de învăţare rapidă şi workshop-uri de comunicare şi motivare în 

mediul de business. Este Master Practitioner NLP, a predat în mediul universitar Dreptul 

Comercial şi Dreptul Proprietăţii Intelectuale.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Conferinţa „Paşi spre excelenţă” organizată de Asociaţia Valoare Plus 

 

Luni, 24 martie, ora 10, a avut loc în Sala Senatului o Conferință de dezvoltare 

personală pe tema Pași spre excelență, susținută de Ryan Howell, absolvent Master Harvard, 

USA, organizată de Asociația Valoare Plus în parteneriat cu Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău şi Asociația Liga Studențească a Universității „Vasile Alecsandri” din 

Bacău. În cadrul întâlnirii studenţii universităţii au avut ocazia să interacţioneze cu experienţa 

americană privind succesul, precum şi mentalitatea diferită privind viaţa de zi cu zi. Nu este 

prima dată când Ryan  Howell participă la un astfel de eveniment în România, având o 

experienţă de 11 ani, aşa cum spune şi partenerul său în proiect şi Preşedinte al organizaţiei, 

Marian Pădureţ.  

 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău s-a bucurat de prezenţa organizaţiei 

Valoare Plus, iar studenţii universităţii s-au arătat încântaţi de ideile prezentate, mai ales că 

acest curs va fi organizat lună de lună, iar temele vor fi diversificate în funcţie de cerinţele şi 

necesităţile studenţilor.  

„Excelenţa face parte din noi, şi depinde de fiecare dintre noi cum o atingem!”, spune 

Ryan. Iar după aceste cuvinte, a împărtăşit cu publicul, cei 12 paşi care trebuie urmaţi pentru a 

avea succes  în ceea ce ne propunem. Speaker-ul le-a vorbit studenţilor despre experienţa sa la 

Harvard şi le-a propus câteva principii de care trebuie să ţină cont printre care regăsim: acordă 

atât de mult timp cât este nevoie pentru a face ceva corect, propuneţi scopuri şi obiective pe 

care să le urmezi, învaţă ceva nou în fiecare zi, asumă-ţi riscuri calculate, fii autodisciplinat, 

tu eşti responsabil pentru tine, odată ce ai început, nu renunţa, întotdeauna respectă-ţi 

angajamentele. Interacţiunea cu studenţii s-a dovedit a fi una benefică, iar în final tinerii au 

fost încurajaţi să se implice în activităţi de voluntariat.  
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Întâlniri cu…TÂLC, ediţia a VI-a 

 

Departamentul de Consiliere Profesională împreună cu studenții de la specializarea 

Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Facultatea de Științe din cadrul Universității 

„Vasile Alecsandri” din Bacău în parteneriat cu Grădinița Nr. 12 Step by Step și Școala 

Gimnazială Alexandru cel Bun din Bacău au organizat în data de 18 martie 2014, în sala 

D224, ora 16, ediția a VI-a a proiectului Întâlniri cu...TÂLC. 

În cadrul acestei activități au fost invitate două cadre didactice cu experiență care 

predau în această alternativă educațională, încă de la constituirea ei în Bacău, profesor pentru 

învățământul preșcolar Doina Chiriac și învățătoare Angela Ciupală. La întâlnire au fost 

prezenți peste 60 de studenți ai acestei specializări, cadre didactice, absolvenți – cadre 

didactice în învățământul preșcoalr și primar.  

Tema întâlnirii a fost alternativa educațională Step by Step - ideal și real în procesul 

formativ. Pe baza celor două prezentări realizate de către invitate s-a generat o reală dezbatere 

cu privire la avantajele și dezavantajele alternativei,  specificul evaluării formative realizate în 

cadrul procesului didactic, organizarea pe echipe a întregii activității, valorificarea formativă a 

capacității și libertății de alegere a copiilor, modalitățile de construire a parteneriatului școală 

– familie. Invitatele au răspuns pe larg la întrebările participanților care au vizat procesul și 

criteriile de selectare a copiilor într-o grupă/clasă Step by Step, avantajele așteptate în 

dezvoltarea unui copil care învață în alternativă, motivele pentru care un părinte ar fi atras de 

această școală, procesul de formare a cadrelor didactice pentru alternativă, organizarea 

activității didactice la grupă/clasă, integrarea în alternativă  copiilor cu CES. 

Tema a fost completată de o largă gamă de materiale realizate și valorificate în cadrul 

activităților didactice realizate de cele două invitate, pe care acestea le-au adus, le-au 

prezentat și le-au pus la dispoziția participanților. 

La sfârșitul activității, o parte dintre studenții interesați în mod special de procesul 

instructiv-educativ în cadrul alternativei au rămas într-un dialog informal cu invitatele pentru 

a perfecta o vizită în aceste școli și a analiza posibilitatea unor viitoare colaborări în cadrul 

alternativei. 
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Asociaţia Liga Studenţească a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău  

a sărbătorit Ora Pământului 

 

Asociația Liga Studențească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în 

parteneriat cu Universitatea  „Vasile Alecsandri” din Bacău și Asociația Iubim Natura, a 

organizat sâmbătă, 29 martie 2014, în fața Casei de Cultură din Bacău ,,Ora Pământului’’. 

Proiectul se încadrează în cel mai amplu eveniment despre mediu și pentru mediu, sărbătorit 

anual la nivel mondial. Acesta este marcat de stingerea pentru o oră a luminilor care nu sunt 

esențiale funcționării și deconectarea echipamentelor electronice aflate în stand-by. La fel 

organizatorii își propun să desfășoare activități tematice menite şi să tragă un semnal de 

alarmă asupra consumului irațional de energie. Această zi trebuie să schimbe mentalitatea 

societății și să o facă mai responsabilă pentru viața sa și a celor din jur. Economisiți energia, 

fiți demni de traiul ce vi-l oferă Pământul!, este îndemnul adresat de studenţi. 

Studenţii, elevii şi profesorii care au participat la eveniment s-au implicat în acest 

proiect pentru a-i învăţa pe tineri să protejeze mediul și să conștientizeze cât de prețios este 

aerul ce îl respirăm împreună cu Pământul.  
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SEARCH- Proiect: Viitorul meu, Ediţia I 

 

Facultatea de Litere împreună cu Departamentul de Consiliere Profesională  din cadrul 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău au organizat în data de 28.03.2014, Amfiteatrul 

C2, la ora 10.00, prima ediţie  a activităţii SEARCH - PROIECT: VIITORUL MEU. 

Proiectul a fost coordonat de  lector univ. dr. Petronela Savin şi conf. univ. dr. 

Ecaterina Creţu și a reunit peste 70 de studenţi ai Facultăţii de Litere. 

Debutul evenimentului a fost oficiat de grupul CANTORES ANIMAE din Târgu Ocna 

cu momentul Eminescu in aeternum. Grupul format din 15 copii, tineri şi adulţi a generat o 

reală emoție cu prilejul momentului care a marcat anul Eminescu - 125 de ani de la 

întoarcerea în eternitate a poetului. 

În acest context, lector dr. Savin Petronela, a deschis seria prezentărilor unor programe 

studenţeşti de mobilitate sau de cercetare (Erasmus +, Proiectul cu Norvegia, Proiecte 

POSDRU), evidențiate ca oportunităţi în vederea dezvoltării lor profesionale viitoare. 

Evenimentul a continuat în spirit ludic, studenţii fiind invitaţi la un joc de 

conştientizare asupra multitudinii de posibilități de dezvoltare ce se pot naşte dintr-o 

colaborare. Astfel, s-a inițiat o serie de idei de noi programe lucrate în echipă  cu speranţa ca 

această generaţie de studenți să fie prima care să colaboreze mai mult în vederea întocmirii 

unor proiecte de cercetare. 
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