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CONFERINŢA de lansare a Laboratoarelor „CENTRE ECONOMICE: Convergenţa
pregătirii universitare cu viaţa activă în domeniul economic”

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a organizat pe data de 09 iulie 2012,
conferinţa de lansare a Laboratoarelor „CENTRE ECONOMICE: Convergenţa pregătirii
universitare cu viaţa activă în domeniul economic”. Proiectul este cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013 şi este derulat de MECTS în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii
regionali, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, companiile Novensys
Corporation şi Media One.

Evenimentul a reunit oficiali ai MECTS responsabili pentru implementarea
activităţilor de proiect, rectorii celor trei universităţi implicate, precum şi reprezentanţi ai
grupurilor ţintă vizate.
Proiectul pilot „Centre economice” îşi propune în principal corelarea cunoştinţelor
teoretice acumulate în timpul studiilor superioare cu cerinţele pieţei muncii. Astfel, studenţii
care urmează specializări din domeniile marketing, inginerie şi management şi administrarea
afacerilor aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la piaţa muncii, vor putea obţine
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aptitudinile necesare şi îşi vor putea îmbunătăţi competenţele prin intermediul unui produs
software dezvoltat în cadrul acestui proiect şi găzduit de laboratoarele astfel create, dar şi prin
participarea la stagii de practică în cadrul unor operatori economici ai căror reprezentanţi vor
fi, de asemenea, formaţi cu rol de tutori în vederea instruirii şi orientării studenţilor în
tranziţia la viaţa activă.

LISTA posturilor didactice vacante pentru funcţiile de asistent şi lector/şef lucrări, din
cadrul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău, publicate de către Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în Monitorul Oficial al României, nr.237
din 16 iulie 2012, partea a III-a

Facultatea de Inginerie
Departamentul Energetică, Mecatronică şi Ştiinţa calculatoarelor
Şef de lucrări, poziţia 14, disciplinele: Energie şi mediu, Utilizarea energiei termice,
Modelare şi simulare, Maşini termice, Transfer de căldură şi masă, Termoeconomie, Achiziţia
şi prelucrarea datelor, Automatizarea proceselor industriale
Departamentul Ingineria Mediului şi Inginerie Mecanică
Asistent universitar, poziţia 17, diciplinele: Procedee şi tehnici pentru protecţia mediului,
Maşini şi instalaţii pentru industrii de proces, Materii prime pentru industrii de proces.
3

Departamentul Inginerie Chimică şi Alimentară
Şef de lucrări, poziţia 15, disciplinele: Tehnologii şi utilaj în industria laptelui 1,
Bioreactoare, Tehnologii şi utilaj în industria morăritului şi panificaţiei 1, Tehnologii şi utilaj
în industria laptelui. 2.
Facultatea de Litere
Departamentul Limba şi Literatura Română şi Ştiinţe ale Comunicării
Lector universitar, poziţia 14, disciplinele: Discurs mediatic în limba engleză, Tehnici de
redactare în limba engleză, Limba engleză contemporană-morfologie, Retorică, Modele de
interacţiuni verbale.
Lector universitar, poziţia 15, disciplinele: Geopolitica, Istoria mentalităţilor, Antropologie
politică, Om şi societate (istorie, geografie, ed. civică), Istoria civilizaţiilor, Instituţiile
Uniunii Europene, Metode şi metodologii de cercetare în ştiinţele comunicării, Tehnici de
redactare.
Lector universitar, poziţia 23, disciplinele: Limba română contemporană (Lexicologie),
Lingvistică generală, Practica limbii române, Limba romănă contemporană (Morfologie).
Departamentul Limbi şi Literaturi Străine
Lector universitar, poziţia 16, disciplinele: Literatura engleză (Secolul XXXXI.Romanul; Drama), Cercetare ştiinţifică aplicată, Varietăţi geografice ale limbii engleze,
Limba străină, Abordări ale textului literar şi cultural (abordare psihanalitică), Cronotopia
urbană, Limba engleză, Limba străină.
Lector universitar, poziţia 17, disciplinele: Limba engleză prin discurs expresiv,
Istoria culturii şi civilizaţiei engleze, Registre şi stiluri ale limbii engleze, Practici discursive:
discurs european, Comunicare în afaceri, Practici discursive: engleza în ştiinţă şi tehnologie,
Literatură engleză (Iluminismul şi romantismul), Practica limbii engleze, Limba străină.
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie ocupaţională
Lector universitar, poziţia 14, disciplinele: Jocuri sportive-volei, baschet (elemente folosite
în kinetoterapie), Ocupaţie şi performanţă umană, Metodica predării baschetului în gimnaziu,
Terapia ocupaţională în tulburări de învăţare şi tulburări pervazive de dezvoltare, Metodica
predării voleiului în gimnaziu.
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Lector universitar, poziţia 15, disciplinele: Psihologia organizaţională, Psihologia socială,
Tehnologii informaţionale şi de comunicare, Psihologia dezvoltării umane, Psihologia
vârstelor, Psihologia personalităţii.
Lector universitar, poziţia 20, disciplinele: Aparatură si tehnici de ortezare, Elemente de
imagistică.
Facultatea de Ştiinţe
Departamentul Biologie
Lector universitar, poziţia 9, disciplinele: Combaterea biologică a dăunătorilor, Ecologie
generală, Hidrobiologie, Ecologia populaţiilor.
Departamentul Matematică-Informatică
Lector universitar, poziţia 23, disciplinele: Bazele informaticii, Baze de date avansate,
Sisteme de gestiune a bazelor de date, Baze de date, Introducere în tehnologia informaţiei şi
comunicării, Bazele tehnologiei informaţiei, Modelare matematică şi simularea proceselor
economice
Facultatea de Ştiinţe Economice
Departamentul Marketing şi Management
Lector universitar, poziţia 10, disciplinele: Logistica mărfurilor, Tehnici de negociere,
Managementul IMM-urilor, Managementul cunoaşterii, Managementul aprovizionării şi
vânzărilor, Comunicare şi negociere comercială, Managementul schimbării.
Lector universitar, poziţia 9, disciplinele: Marketingul micilor afaceri, Business to business
marketing,Cybermarketing, Managementul relaţiilor cu clienţii, Marketing.
Departamentul Contabilitate, Audit şi Analiză Economico-Financiară
Lector universitar, poziţia 11, disciplinele: Contabilitate financiară, Proiectarea sistemelor
informatice, Contabilitatea persoanelor fără scop patrimonial, Contabilitate financiară I,
Sisteme informatice de gestiune.
CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE
ASISTENT UNIVERSITAR LECTOR/ŞEF LUCRĂRI
Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, într-un dosar cu şină.
Pentru coperta dosarului se va utiliza formularul tip F_292
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A. Documentele prezentate de candidat la înscriere
1. cererea de înscriere la concurs: înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de
candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea
informaţiilor prezentate în dosar (se va utiliza formularul tip F 443_01)
2. o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere
didactic, în cazul posturilor didactice, cât si din punctul de vedere al activitătilor de
cercetare stiintifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10
pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor;
3. curriculum vitae al candidatului, semnat, în format tipărit şi în format electronic;
4. lista de lucrări ale candidatului, semnată, în format tipărit şi în format electronic;
5. fişa de verificare a îndeplinirii standardelor Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
de prezentare la concurs, completată şi semnată de către candidat, în format tipărit. (se va
utiliza formularul tip F_437

Fisa standarde post asistent; F_438 Fisa standarde

Lector/Sef Lucrări)
6. documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de
doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România,
atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia;
7. rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, tezei de doctorat
sau a tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
8. declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de
incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării
concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate; (se va utiliza formularul tip
F445_01 Declaraţie incompatibilitate candidat concurs )
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9. copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureat,
licenţă, master/studii aprofundate, foi matricole) sau, în cazul în care diplomele originale nu
sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte

diplome care atestă studiile candidatului;
10. copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a
paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii
de identitate ori paşaportului;
11. copia legalizată a certificatului de naştere, iar în cazul în care candidatul şi-a schimbat
numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau
dovada schimbării numelui;
12. maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic,
selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale
proprii;
13. opis cu documentele cuprinse in dosar şi numărul de pagini al acestuia; paginile se vor
numerota cu creionul, în partea dreaptă, jos.
Notă
Candidaţii

din afara Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, pot obţine gratuit

Formularele tip F_292, F 443_01, F_437, F_438, F445_01 de la Registratura Universităţii
„Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, 157, 600115, Bacău, Corpul D, Camera 122.
Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs
Registratura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, 157, 600115, Bacău,
Corpul D, Etaj I, Camera 122.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSURILOR
Înscrierea la concurs : 16.07.2012 – 31.08.2012
Desfăşurarea probelor de concurs: 17.09. 2012 – 19.09.2012
Afişarea rezultatelor : 21.09.2012 (ora 10.00)
Depunerea contestaţiilor (după caz) 21.09.2012 – 28.09.2012 (ora 10.00)
Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale : 28.09.2012 (orele 10.00 – 12.00)
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„Valea Bistritei - materia ce naşte energie” a doua ediţie a şcolii de
vară la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

În perioada 9-15 iulie 2012, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc
cea de a doua ediţie a şcolii de vară „Valea Bistriţei - materia ce naşte energie” . Programul
din acest an s-a derulat sub genericul „Cunoaste Moldova la ea acasa”. Proiectul a fost
iniţiat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi sprijinit financiar de către Consiliul
Judeţean Bacău. "Obiectivul principal este acela de a prezenta participanţilor un areal identitar
regional pe care ne dorim sa-l reliefam prin tradiţiile şi obiceiurile din zona Moldovei, dar şi
prin cinstirea personalităţilor. Sigur că a vorbi despre identitate într-o perioada cum e cea
actuală este un demers anevoios, dar noi credem ca cel mai scurt drum spre demnitate este cel
prin care iţi asiguri identitatea, prin asumarea a ceea ce eşti. Într-o Europa unită în diversitate,
trebuie să ştim cine suntem. E o realitate falsă că Europa uniformizează. Realitatea este că
Europa asigură fiecăruia dreptul de a fi aşa cum este. Tocmai asta ne propunem să aratăm în
această şcoală de vară", a declarat asist.univ.dr. Alin Popa, de la Facultatea de Litere, manager
de proiect.

ŞCOALĂ FRANCOFONĂ DE VARĂ,
organizată de Facultatea de Litere din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău

În perioada

12-22 iulie 2012, Facultatea de

Litere, din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri”
din Bacău împreună cu Primăria Oneşti, Colegiul
National „D. Cantemir” Onesti şi Biblioteca
municipală „Radu Rosetti” Oneşti, a organizat la
Oneşti - Slănic

„ECOLE FRANCOPHONE

D’ETE”.
Partenerii acestei acţiuni au fost: CEPAJEysines, Franţa, Asociatia Languedoc-Roumanie,
Franţa, Stéphane

Lise şi Florine CUGNOT,

Morestel (Lyon), profesori din Oneşti, Bacău,
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Focşani, foşti studenţi ai Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, şi Asociaţia „Forum”,
Oneşti.

Cele două obiectivele ale şcolii de vară au vizat:


ameliorarea competenţelor lingvistice ale tinerilor francofoni români atât prin
contactul direct cu fancofoni nativi, cât şi prin intermediul activităţilor ludice şi
artistice;



crearea motivaţiei de a învăţa franceza la elevii şi studenţii din regiune.

Cei 60 de beneficiarii ai acestui stagiu de limbă franceză au fost elevii de la şcolile
primare şi gimnaziale din Oneşti şi Caşin, de la liceele din oraşele Oneşti, Tg. Ocna şi Slănic
şi studenţii de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Activităţile „didactice” desfăşurate au constat în jocuri, origami, cântece, conversaţie,
exerciţii, teatru, desen, vizionare de film, elemente de civilizaţie şi de cultură etc.
Echipa de animatori francezi a fost constituită din : Stéphane Lise si Florine CUGNOT,
din Morestel (Lyon), Jérémy FLECHAIS, Jacques POURTIER, Sabrin ROMDHANI, Claire
MARSAN, Milena EREZ, Jean-Charles POURTIER, Marie BAQUEY, Monique

9

LACHAUX, din Eysines, Paul Hassenforder şi Sylvaine Sylvaine Louradour de la asociaţia
Languedoc-Roumanie.
Echipa profesorilor români a fost alcătuită
din: Elena Lăcrămioara Agachi - Colegiul
Naţional

„Dimitrie

Cantemir”,

Onesti,

Cristina Enache-Colegiul Naţional „Petru
Poni”

Onesti,

Delia

Nădejde-

Colegiul

Naţional „Petru Poni” Onesti, Irina Gheţoiu Şcoala „Mihail Sadoveanu” Bacău, Florina
Novac-Şcoala Păuneşti, Vrancea, Steluţa Bătranu - Şcoala Bordeasa Veche, Vrancea.
Organizatorii au conferit un atestat de animator de stagiu pentru profesori, un certificat de
participare la stagiu pentru elevi şi un atestat de stagiu de practică pedagogică pentru studenţii
români.

Informaţiile au fost transmise de către coordonatorul Şcolii francofone de vară OneştiSlănic 2012, conf. univ. dr.

Emilia Munteanu, de la Facultatea de Litere din cadrul

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.
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