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MOLDAVIAN RISKS – FROM GLOBAL TO LOCAL SCALE - 

Conferinţă Internaţională de prestigiu la Universitatea “Vasile Alecsandri” 

din Bacău 

 
Riscurile legate de mediul înconjurător apar în forme variate. Cutremurele şi 

inundaţiile sunt cele mai cunoscute deoarece apar cel mai des. Societatea modernă este însă 

ameninţată şi de alte riscuri, cum ar fi schimbările climatice, furtunile solare, impactul cu 

corpuri venite din spaţiu. În timp ce riscul faţă de asemenea ameninţări este universal, 

dezastrele afectează comunităţile locale, iar un răspuns corespunzător faţă de acestea trebuie 

să angajeze comunităţile locale.  

Experţi cu recunoaştere internaţională în aceste domenii s-au reunit la Bacău pentru a 

discuta despre aceste ameninţări şi pentru a propune soluţii comunităţii locale în a le aborda, 

în cadrul conferinţei internaţionale MOLDAVIAN RISKS – FROM GLOBAL TO LOCAL 

SCALE, organizată la Bacău în perioada 16-18 mai 2012 de către Universitatea ”Vasile 

Alecsandri” din Bacău, în colaborare cu Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi, 

Institutul Naţional pentru Fizica Pământului şi organizaţia Habitat for Humanity România. 

Conferinţa s-a desfăşurat sub patronajul a trei instituţii prestigioase: Uniunea 

Internaţională de Geodezie şi Geofizică, Uniunea Europeană de Geoştiinţe şi Institutul de 

Geodinamică ”Sabba S. Ştefănescu” al Academiei Române. 

La conferinţă au participat cercetători de prestigiu din domeniile Astrofizică, 

Geofizică, Ingineria Mediului, printre care: 

• JEAN-LOUIS LE MOUEL – Institutul de Fizica Globului din Paris, Franţa, membru al 

Academiei Franceze 

• MICHAEL PURUCKER – Planetary Geodynamics Lab, NASA, SUA 

• GREGORY HOUSEMAN – Universitatea din Leeds, Marea Britanie 

• ALIK ISMAIL-ZADEH – Institutul de Tehnologie din Karlsruhe, Germania 

• MIOARA MANDEA – Centrul Naţional de Studii Spaţiale, Paris, Franţa 

• EIGIL FRIIS-CHRISTENSEN – Universitatea Tehnică din Danemarca 

• ALEXEI GVISHIANI – Centrul de Geofizică al Academiei Ruse de Ştiinţe, Moscova, 

membru al Academiei de Ştiinţe a Rusiei. 

• MIRCEA RADULIAN – Institutul Naţional pentru Fizica Pământului 

• CONSTANTIN STEFAN SAVA – Institutul Naţional pentru Geologie Marină şi 

Geoecologie - GeoEcoMar 
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• GHEORGHE MĂRMUREANU – Institutul Naţional pentru Fizica Pământului 

La lucrările conferinţei au participat peste 90 de cercetători din 11 ţări. (Foto nr.1) 
Foto nr.1 

 
 

Rezultate excepţionale obţinute de către echipele studenţeşti ale 

Universităţii calificate la finalele Campionatelor Naţionale Universitare 
 

Luna mai şi începutul lunii iunie, au fost lunile finalelelor Campionatelor Naţionale 

Universitare de Handbal, Gimnastică Aerobică, Atletism, Nataţie şi Volei. Echipele 

Universităţii participante la aceste întreceri s-au numărat printre protagonistele întrecerilor.  

Prima campioană universitară a devenit echipa de handbal fete, care a participat în 

perioada 4-6 mai 2012 la turneul final organizat de către Universitatea “Ştefan cel Mare” din 

Suceava. Lotul a fost coordonat de: Prof.univ.dr. Acsinte Alexandru (FSMSS), Lector univ.dr. 

Şufaru Constantin FSMSS) şi Prof.gradul I Oprea Costel. Toată echipa afost alcătuită din 

studente ale Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii. Acestea au fost: Ababei 

Paula-Diana, Angheluţă Ramona-Elena, Cârligeanu Adina-Teodora, Chelaru Adriana, 

Ciurariu Ana-Maria, Cȋlici Lăcrămioara, Pavăl Maria,  Roşu Mădălina-Iuliana, Ţocu 

Cornelia-Mihaela şi Vȋlcu Mirela-Paula.(Foto nr.2-3) 
 

 



 4

Foto nr.2 

    Foto nr.3 

 

 

 

La Cluj-Napoca, în perioada 19-20 mai 2012, a avut loc prima competiţie atletică a sezonului 

outdoor: Campionatul Naţional Universitar. Studenţii de la Universitatea “Vasile Alecsandri” 

din Bacău au cucerit 6 medalii, dar niciuna de aur, spre deosebire de sezonul de iarnă. Pe 

podium a urcat Cristina Negru, medaliată cu argint în proba de 5000 m şi cu bronz la 1500 m. 

Tot la 1500 m, Adrian Mutu a urcat pe treapta a treia. Mădălin Rusu a reuşit un loc secund la 

disc, în timp ce la suliţă Mihai Cârstea s-a clasat al treilea. O ultimă medalie de bronz a fost 

obţinută de ştafeta de 4 x 400 m, alcătuită din Andrei Măriuţă, Adrian Mutu, Vlad Vrânceanu 

şi Andrei Trofin. Delegaţia a fost coordonată de domnul Lector univ.dr. Dan Iulian 

Alexe.Astfel, în palmaresul Universităţii “Vasile Alecsandri” au intrat două medalii de argint 

şi 4 de bronz.(Foto nr.4-5)  
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Foto nr.4 

    Foto nr.5 

 

 
 

 

 

 

O altă competiţie importantă pentru studenţii Universităţii noastre a avut loc în 

perioada 25-27 mai 2012, la Bucureşti, unde s-au desfăşurat Campionatele Naţionale 

Universitare de Gimnastică Aerobică. Echipa de gimnastică aerobică coordonată de către 

prep.univ.drd. Ana Zaharia şi prof.univ.dr. Tatiana Dobrescu din cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, a devenit campioană naţională universitară în următoarea 

componenţă: Şerban Oana (anul I, FSMSS), Cîmpeanu Mihaela (anul III FSMSS), Puiu 

Roxana (anul I, FSMSS), Bătrânu Oana (anul I, FSMSS) şi Ghinea Alexandra (anul III 

FSMSS).(Foto nr. 6) 



 6

Foto nr.6 

 
 

La Campionatele Naţionale Universitare de Nataţie, care s-au desfăşurat la Piteşti, în 

perioada 4-5 mai 2012, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău a obţinut două medalii 

de bronz prin studentul Artimon Alin (FSMSS), care a luat startul în probele de super liber şi 

super fluture. El a fost pregătit de domnul Lect.univ.dr. Ovidiu Galeru (FSMSS). 

 

Echipa feminină de volei a Universităţii a devenit campioană naţională universitară, în 

urma turneului final, organizat chiar de către Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău 

(FSMSS), în perioada 1-3 iunie 2012. Lotul a fost coordonat de domnul Prof.univ.dr. Florin 

Grapă şi a fost alcătuit din: Lungu Maria Cătălina (FSMSS), Florea Simona (FSMSS), Vârlan 

Oana (FSMSS), Lupu Tatiana (FSMSS), Raicu Roxana (FSMSS), Manu Nicoleta (FSMSS), 

Bîrzan Simona (Facultatea de Inginerie), Bunea Anca (FSMSS)şi Niţulescu Andreea 

(FSMSS).(Foto nr.7) 
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Foto nr.7 

 
Seria performanţelor a fost continuată de echipa masculină de volei, care a devenit 

vicecampioană naţională universitară, la turneul organizat la Bacău, în paralel cu cel de volei 

feminin. Echipa masculină a fost coordonată de domnul decan al FSMSS, Conf.univ.dr. 

Mârza – Dănilă Dănuţ Nicu. Lotul a fost alcătuit din: Martin Daniel (anul III FSMSS), Gal 

Andrei (anul III FSMSS), Cartacuzencu Mihai (anul II Master FSMSS), Stănoiu Vlad (anul 

III FSMSS), Ursache Andrei (anul I FSMSS), Răileanu Marian (anul III FSMSS), Roşca 

Vasile (anul II FSMSS), Alistar Victor (anul III FSMSS) şi Navaro I (student Erasmus – 

Spania). (Foto nr.8) 
Foto nr.8 
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Cursul festiv al absolvenţilor promoţiei 2012 
 

Cursul festiv al celor 2233 de absolvenţi ai cursurilor universitare de licenţă, master şi 

doctorat ai promoţiei 2012, din cadrul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc, 

joi 24 mai, începând cu ora 11.00, la Sala Sporturilor din Bacău, după tradiţionala defilare 

prin oraş. 

La eveniment au fost alături de studenţi, cadrele didactice, conducerea Universităţii, 

oficialităţile locale şi judeţene invitate la această sărbătoare, precum şi colaboratori din 

mediul economic, cultural şi sportiv.(Foto nr. 9) 
Foto nr. 9 

 

 
 

 

“Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău şi-a sărbătorit absolvenţii printr-un curs festiv 

de mare amploare. Au fost felicitaţi de către profesorii lor şi invitaţii speciali, cei peste 

2.200 de studenţi care au terminat ciclul de licenţă, dar şi programele de master şi doctorat. 

A fost o atmosfera de festivitate pentru cea de a 49-a promoţie a instituţiei de invăţământ 

superior.  

 

"Este o sărbătoare pentru universitatea noastră. A 49-a promoţie finalizează acum cursurile de 

licenţă, master şi doctorat. Avem 2.233 de absolvenţi în promoţia 2012, din multe domenii de 

studiu", a declarat prof.univ.dr.ing. Valentin Nedeff, rectorul Univ. “V. Alecsandri” Bacau.” 

(Cotidianul Desteptarea, 25.05.2012)  


