ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU
Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115
Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753
www.ub.ro; e-mail: rector@ub.ro
Nr. 17385/ 16.10.2014

BULETIN INFORMATIV – SEPTEMBRIE 2014

Regulament – cadru de organizare şi funcţionare a Colegiului pentru învăţământ terţiar
al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Metodologia de admitere la Colegiul pentru
învăţământ terţiar al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, anul şcolar 2014-2015.
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a primit Premiul de Excelenţă
pentru organizarea celor mai complexe evenimente proprii
Conferinţa Internaţională de Matematică Aplicată şi Industrială
Noaptea Cercetătorilor la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Preşedinta Societăţii Americane de Chimie în vizită la Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău
După 10 ani de la absolvire – Tehnologia şi controlul produselor alimentare,
promoţia 2004

Regulament – cadru de organizare şi funcţionare a Colegiului pentru învăţământ terţiar
al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău

Capitolul I - Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Prezentul regulament are ca scop organizarea şi funcţionarea Colegiului Universităţii
„Vasile Alecsandri” din Bacău.
(2) Colegiul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost înfiinţat prin Hotărârea
Senatului Univesităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău din data de 07.07.2014 la propunerea
Consiliului de Administraţie din data de 07.07.2014.
(3) Colegiul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău se organizează şi funcţionează în
conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu completările și
modificările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 49 din 26 iunie 2014 privind instituirea
unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte
normative, ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4542 din 9 septembrie 2014
privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, organizat la
nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în anul şcolar
2014-2015 şi ale reglementărilor interne ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Art. 2
Misiunea Colegiului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău este de a desfăşura
un proces educativ orientat spre formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor
profesionale şi transversale ale cursanţilor în funcţie de complexitatea şi specificul
calificărilor profesionale/ocupaţiilor oferite pentru piaţa muncii.
Capitolul 2 - Organizare şi funcţionare

Art. 3
Colegiul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău funcţionează ca o structură
distinctă, fără personalitate juridică, în cadrul UVAB, abilitată să ofere cursuri de învăţământ
de nivel terţiar non-universitar în domenii acreditate/autorizate în condiţiile legii.
Art. 4
(1) Sediul, resursa umană şi resursele materiale se aprobă conform prevederilor legale în
vigoare de către Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, la propunerea
Consiliului de Administraţie.
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(2) Conducerea Colegiului este asigurată de către un director, care are aceleaşi drepturi şi
obligaţii ca şi directorul de departament, numit de către Rectorul Universităţii.
Art. 5
(1) Colegiul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează învâţământ terţiar nonuniversitar (şcoala postliceală şi scoală de maiştri) la forma cu frecvenţă, pentru calificări
profesionale/ocupaţii corespunzătoare nivelului de calificare 5, conform Cadrului Naţional al
Calificărilor (CNC) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013.
(2) Calificările profesionale/ocupaţiile corespunzătoare nivelului de calificare cuprinse în
oferta educaţională (Anexa 1) sunt conforme celor menţionate în Registrul Naţional al
Calificărilor.
(3) Durata studiilor este cuprinsă între 1 şi 3 ani, în funcţie de complexitatea calificării şi de
numărul de credite dobândite şi se derulează pe baza Standardelor de Pregătire Profesională
(SPP) aprobate de către Ministerul Educaţiei Naţionale.
(4) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a
sesiunilor de examene sunt stabilite prin Ordine ale ministrului educaţiei naţionale.
Art.6
Admiterea la Colegiul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău se face în conformitate cu
criteriile generale de admitere în învăţământul postliceal, elaborate de Ministerul Educaţiei
Cercetării Tineretului şi Sportului, aprobate prin O.M.E.C.T.S nr. 5346/7.11.2011, cu
respectarea Metodologie cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii la Universitatea
„Vasile Alecsandri” din Bacău şi a Metodologii de admitere a Colegiului Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău.
Art. 7
(1) Pentru anul şcolar 2014-2015, Colegiul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
organizează învâţământ terţiar non-universitar finanţat integral de către solicitanţi.
(2) Începând cu anul şcolar 2015-2016, cifra de şcolarizare şi mecanismul de finanţare pentru
nivelul de învăţământ terţiar non-universitar organizat de colegiile din cadrul instituţiilor de
învăţământ superior de stat se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(3) Taxele anuale de studii aprobate de către Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău, la propunerea Consiliului de administraţie sunt prezentate în Anexa 1 a prezentului
regulament.
(4) Cuantumul altor taxe aplicabile este cel stabilit de Senat şi afişate pe site-ul Universităţii.
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Art. 8
Evaluarea cursanţilor pe parcursul studiilor trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă,
condiţiile de aplicabilitate şi cu tipul probelor de evaluare precizate în Standardul de Pregătire
Profesională corespunzător calificării.
(2) Finalizarea studiilor, respectiv evaluarea şi certificarea rezultatelor învăţării în cadrul
Colegiului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău se va realiza în conformitate cu
prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea metodologie de
organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a
absolvenţilor învăţământului postliceal.
(3) Creditele obţinute în cadrul Colegiului pot fi recunoscute pentru cursanţii cu diplomă de
bacalaureat de către Universitate, în baza deciziilor Senatului Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău și a standardelor ocupaţionale ca unităţi de credite de studii
transferabile pentru nivelul de licenţă conform Art.44 alin.10 din Legea Educaţiei Naţionale.
Capitolul 3 Dispoziţii finale
Art. 9
Cursanţii Colegiului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău au aceleaşi drepturi în
spaţiul universitar ca şi studenţii înmatriculaţi în universitate pentru utilizarea facilităţilor
universităţii: cazare, biblioteci, spaţii de recreere, consiliere, participarea la evenimente etc.
Art. 10
Prevederile prezentului regulament se aplică cursanţilor care intră în şcolarizare în
învăţământul terţiar non-universitar cu durata de 1-3 ani, începând cu anul şcolar 2014 - 2015.
Art. 11
Colegiul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău îşi începe activitatea începând cu data
de 1 octombrie 2014.
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Anexa 1
Oferta educaţională pentru şcoala postliceală şi de maiştri
 Şcoala postliceală
Profilul/

Specializarea/Calificarea profesională

Număr
locuri

Durata
studiilor

Taxa de
studii/semestru
(lei)

• Tehnician proiectant în construcţia de maşini

30

3

800

• Tehnician tehnolog mecanic

30

3

800

• Tehnician operator maşini cu comandă numerică

30

2

800

• Optician

30

3

800

• Analist programator

30

3

800

• Tehnician echipamente periferice şi birotică

30

3

800

• Tehnician echipamente de calcul

30

3

800

• Tehnician electroenergetician

30

3

800

• Tehnician termoenergetician

30

3

800

• Tehnician protecţia plantelor

30

4

800

• Tehnician în prelucrarea cărnii şi a laptelui

30

3

800

• Tehnician morărit şi panificaţie

30

3

800

• Tehnician dietetician

30

3

800

• Tehnician

controlul
calităţii
produselor
agroalimentare
• Tehnician laborant pentru protecţia calităţii
mediului
• Tehnician chimist

30

3

800

30

4

800

30

4

800

• Tehnician protecţia muncii şi prevenirea şi

30

3

800

stingerea incendiilor
• Tehnician în activităţi de secretariat

30

4

800

• Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi

30

4

800

Domeniul

Mecanică

Informatică

Energetică
Agricultură

Industrie
alimentară

Protecţia
mediului

Servicii

Turism şi

alimentaţie
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alimentaţie

Comerţ

Economic

Sănătate şi
asistenţă
pedagogică

• Asistent manager unităţi hoteliere

30

3

800

• Tehnician nutriţionist

30

4

800

• Organizator de conferinţe, congrese, târguri şi

30

800

expoziţii
• Agent comercial

3

30

4

800

• Tehnician activităţi comerciale

30

4

800

• Asistent de gestiune

30

4

800

• Agent fiscal

30

4

800

• Funcţionar bancar

30

4

800

• Ergoterapeut

30

4

800

• Asistent medical generalist

30

6

800

• Asistent medical de laborator

30

6

800

• Asistent medical de farmacie

30

6

800

30

6

800

• Asistent

medical

balneofiziokinetoterapie

şi

recuperare
Estetica
şi
igiena corpului
omenesc

• Tehnician maseur

30

4

800

Sportiv

• Antrenor

30

4

800

Număr
locuri

Durata
studiilor

Taxa de
studii/semestru (lei)

• Maistru mecanic

30

3

800

• Maistru cazangerie, construcţii metalice şi sudură

30

3

800

• Maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice

30

3

800

• Maistru termoenergetic

30

3

800

 Şcoala de maiştri
Profilul/

Specializarea/Calificarea profesională

Domeniul

Mecanic

Energetic
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Metodologia de admitere la Colegiul pentru învăţământ terţiar al
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, anul şcolar 2014-2015

Capitolul I - Dispoziţii generale

Art.1
(1) Admiterea în învăţământul terţiar non-universitar organizat de Colegiul Universităţii
„Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul şcolar 2014-2015 se face pe baza criteriilor
generale de admitere în învăţământul postliceal, elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetării
Tineretului şi Sportului, aprobate prin O.M.E.C.T.S nr. 5346/7.11.2011 şi a prezentei
metodologii elaborată de Colegiul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău prin
consultarea factorilor interesaţi, avizată de Consiliul de Administraţie în data de 11.09.2014 şi
aprobată în şedinţa de Senat din data de 12.09.2014
(2) Pentru anul şcolar 2014-2015, Colegiul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
organizează învâţământ terţiar non-universitar (şcoala postliceală şi scoală de maiştri) finanţat
integral de către solicitanţi.
(3) Durata studiilor este cuprinsă între 1 an şi 3 ani iar cuantumul taxelor de şcolarizare este
de 800 lei/semestru. Celelalte taxe sunt stabilite de Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri”
din Bacău.

Art. 2
Concursul de admitere se organizează pentru următoarele specializări:
Nr.
crt.

Domeniul

Specializarea/Calificarea

Durată studii

Nr.
locuri

(nr.
semestre)
Şcoala postliceală
• Tehnician proiectant în construcţia de
maşini
1.

Mecanică

• Tehnician tehnolog mecanic
• Tehnician operator maşini cu comandă
numerică
• Optician

2.

Informatică

• Analist programator

3

30

3

30

2

30

3

30

3

30

7

3

30

3

30

3

30

3

30

3

30

4

30

4

30

4

30

4

30

4

30

6

30

4

30

• Maistru mecanic

3

30

• Maistru cazangerie, construcţii metalice şi

3

30

3

30

3

30

• Tehnician echipamente de calcul
3.

Energetică

• Tehnician electroenergetician
• Tehnician termoenergetician

4.

Industria alimentară

5.

Protecţia mediului
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Comerţ

7.
Economic

• Tehnician dietetician
• Tehnician controlul calităţii produselor
agroalimentare
• Tehnician laborant pentru protecţia
calităţii mediului
• Tehnician activităţi comerciale
• Agent fiscal
• Asistent de gestiune

8.

Estetica şi igiena
corpului omenesc

• Tehnician maseur

9.

Sănătate şi asistenţă
pedagogică

• Asistent medical de laborator

10.

Sportiv

• Antrenor
Şcoala de maiştri

1.

Mecanic

2.
Electric

sudură
• Maistru electrician centrale, staţii şi reţele
electrice
• Maistru termoenergetic

Capitolul II – Înscrierea pentru admiterea în învăţământul postliceal
Art. 3
(1) Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la şcoala postliceală absolvenţi de liceu, cu sau
fără diplomă de bacalaureat.
(2) Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la şcoala de maiştri absolvenţi de liceu, cu sau
fără diplomă de bacalaureat, care dovedesc la începerea anului şcolar că au o vechime în
producţie de cel puţin 3 ani în domeniul de pregătire din care face parte calificarea
profesională pe care doresc să o dobândească.
(3) Admiterea în învăţământul postliceal se face pe baza de concurs de dosare.
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Art. 4
Calendarul concursului de admitere pentru învăţământul terţiar non-universitar (şcoala
postliceală şi scoală de maiştri) este următorul:
• înscrierea candidaţilor: 15 septembrie – 15 octombrie 2014;
• afişarea rezultatelor: 16 octombrie 2014;
• confirmarea locurilor ocupate: 17 octombrie 2014.
Art. 5
Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în învăţământul terţiar non-universitar (şcoala
postliceală şi scoală de maiştri) se face pe baza următoarelor documente:
• cerere de înscriere;
• certificat de naştere, carte de identitate şi, în cazul schimbării numelui, certificat de
căsătorie, în copii certificate "conform cu originalul" de către un membru al comisiei de
admitere;
• diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului, după caz;
• foaie matricolă pentru clasele a IX-a, a XII-a/a XIII-a;
• adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să
rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională pe care doreşte să o
dobândească.
• dovadă vechime în producţie de minim 3 ani în domeniul de pregătire din care face parte
calificarea profesională pe care doresc să o dobândească (doar pentru şcoala de maiştri).
• acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere;
• 3 fotografii tip buletin de identitate format 3/4 cm (cele pentru permis auto nu sunt
admise);
Art. 6
(1) Taxa de înscriere, propusă de Consiliul de Administraţie şi aprobată de Senatul
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău este de 120 lei.
(2) Categoriile de candidaţi care beneficiază de reducere de taxă, conform Hotărârii Senatului
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru învăţământul postliceal rămân aceleaşi ca
în cazul studiilor universitare de licenţă.
Capitolul III – Stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului
Art. 7
(1) La stabilirea mediei generale de admitere (calculată cu două zecimale) pot fi luate în
considerare media examenului de bacalaureat sau media anilor de studii, funcţie de opţiunea
candidatului exprimată în fişa de înscriere.
(2) Media minimă generală de admitere în învăţământul postliceal nu poate fi mai mică decât
5 (cinci).
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(3) Admiterea se face în ordine descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în
limita numărului de locuri planificate pentru fiecare specializare.
(4) Comunicarea rezultatelor concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia
centrală de admitere, se face prin afişare, specificându-se ora şi data afişării.
Art. 8
Validarea locului pentru cel declarat ADMIS se face prin achitarea la secretariatele
facultăţilor a taxei de 50 lei şi semnarea contractului de şcolarizare (Anexa 1).
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Anexa 1

Contract de şcolarizare - Model din OMECTS nr. 5346/7.11.2011

Încheiat astăzi , ...................., între
unitatea de învăţământ .........., cu sediul în localitatea ..........., str. ......... nr. .., judeţul ........ tel./fax ....... având
codul fiscal nr. ...... şi contul curent nr. ..... deschis la ......, reprezentată prin ........ director ......., contabil-şef .......,
şi ........, elev/operator economic, cu domiciliul/sediul în localitatea ......., judeţul ......., str. ......... nr. .., bl. .., sc. ..
ap. ..., tel./fax ......., cod poştal ......, legitimat cu C.I. seria .. nr. ....., eliberată de ...... la data de ....... având codul
fiscal ...... şi contul curent nr. ........ deschis la ........ şi reprezentată de director, ..........., contabil-şef ........

Obiectul prezentului contract îl constituie stabilirea obligaţiilor părţilor, pe durata şcolarizării:
1. Unitatea de învăţământ ................ se obligă să asigure:
● pregătirea profesională (teoretică şi practică) în concordanţă cu standardele de pregătire profesională şi ale
curriculumului şcolar, pentru fiecare an şcolar din planul de învăţământ;
● baza didactico-materială la nivelul cerinţelor de profesionalizare stabilite prin standardele de pregătire
profesională.
2. Elevul/Operatorul economic ...... solicită pregătirea în calificarea profesională ........, forma de învăţământ
..., şi se obligă:
● să frecventeze cursurile/să acorde facilităţi elevilor propuşi pentru şcolarizare, în vederea asigurării frecventării
cursurilor;
● să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar şi
Regulamentul intern al unităţii de învăţământ;
● să achite anual sau periodic, la datele convenite cu unitatea de învăţământ, taxa de şcolarizare în valoare de (în
cifre şi litere) ................... lei.

Părţile convin ca:
a) suma reprezentând taxa de şcolarizare să se poată modifica o singură dată pe parcursul anului şcolar, în
condiţiile unor modificări esenţiale legate de creşterea salariilor, a cheltuielilor de întreţinere şi de modernizare a
unităţii şcolare şi în concordanţă cu acestea;
b) plata poate fi făcută şi integral la început de an şcolar, fără ca ea să poată fi modificată ulterior.
În cazul nerealizării contractului din culpa elevului/operatorului economic, unitatea şcolară nu este obligată la
restituirea taxelor achitate.
Litigiile ivite cu ocazia executării prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă sau de către
instanţele judecătoreşti competente.
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Contractul se încheie pe durata de un an între unitatea de învăţământ .......... şi elevul/operatorul economic .....
pentru pregătirea în calificarea profesională ...... forma de învăţământ ..... .
Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract de şcolarizare în 3/4 exemplare, din care un exemplar la
secretariatul unităţii şcolare organizatoare, unul la serviciul contabilitate al unităţii şcolare, unul la elev/şi unul la
operatorul economic.

Nr. …….... din ................

Unitatea de învăţământ

Nr. ..... din ........................

Operator economic

Director,

Contabil-şef,

Director,

............

...............

............

Contabil-şef,
...............

Elev,
...........

--------

12

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a primit Premiul de Excelenţă pentru
organizarea celor mai complexe evenimente proprii

În cadrul Galei Edumanager, ediţia a II-a, desfăşurată pe 30 septembrie 2014, în
Bucureşti, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a primit Premiul de Excelență
pentru organizarea celor mai complexe evenimente proprii. Universitatea a fost
reprezentată la eveniment de doamna Conf. univ. dr. Elena Nechita – Prorector cu programe
de cercetare şi relaţii internaţionale.
În anul academic 2013-2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a
organizat o gamă largă de evenimente de diferite tipuri: conferinţe ştiinţifice şi de
popularizare (25), decernări de titluri onorifice (3), proiecte sociale (21), întâlniri ale
Asociaţiei Alumni (5), proiecte studenţeşti (20). Toate aceste evenimente se derulează în
parteneriat cu autorităţile locale, mediul preuniversitar, mediul economic, asociaţii şi ONGuri, cu sprijinul studenţilor şi mass-media. În anul 2013, Universitatea „Vasile Alecsandri” din
Bacău a primit Premiul de Excelență pentru schimburi şi proiecte internaţionale.
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Conferinţa Internaţională de Matematică Aplicată şi Industrială

Facultatea de Ştiințe a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Departamentul
de Matematică, Informatică şi Ştiințele Educației, în colaborare cu Societatea Română de
Matematică Aplicată şi Industrială (ROMAI), Institutul de Statistică Matematică şi
Matematică Aplicată „Gh. Mihoc - C. Iacob” al Academiei Române (Bucureşti) şi Academia
Oamenilor de Ştiinţă (Bucureşti) a organizat, în perioada 18-21 septembrie 2014, la Bacău, a
XXII-a Conferinţă de Matematică Aplicată şi Industrială - CAIM 2014.
Conferinţa a reunit un număr de 120 de lucrări şi participanţi din 19 ţări (SUA, Canada,
Franța, Spania, Austria, India, Moldova, Algeria, Albania, Turcia, Tanzania, Israel,
Macedonia, Tailanda, Bulgaria, Rusia, Polonia, Germania, România), academicieni, profesori
universitari, cercetători ştiinţifici.
Scopul acestei conferinţe internaţionale a fost să aducă laolaltă personalităţi de prestigiu
din domeniile matematicii şi informaticii, specialişti cu experienţă, dar şi cercetători în formare,
pentru a-şi face reciproc cunoscute rezultatele ştiinţifice şi pentru a realiza un schimb liber de
idei.
Printre personalităţile care au dat valoare evenimentului ştiinţific îi amintim: Ilie
BURDUJAN (Preşedinte ROMAI, Iași); Academicianul Radu MIRON; Vice-Preşedinţi:
Mihai TALMACIU (Decan al Facultății de Ştiințe, Universitatea „Vasile Alecsandri” din
Bacău), Anca Veronica ION (ISMMA, Bucureşti), Stelian ION (ISMMA, Bucureşti).
Premiul „Adelina Georgescu” pentru Matematică aplicată, acordat anual de către
ROMAI unor tineri matematicieni din România şi Republica Moldova, a fost decernat în acest
an lui Lucian Coroianu de la Universitatea din Oradea.
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Noaptea Cercetătorilor la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în parteneriat cu Colegiul Naţional
„Grigore Moisil” din Oneşti şi Asociaţia Mutatis Mutandis, cu sprijinul Asociaţiei Liga
Studenţească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a organizat în data de 26
septembrie a doua ediţie a evenimentului Noaptea cercetătorilor. Ediţia de anul acesta se
înscrie într-un proiect naţional realizat sub auspiciile Asociaţiei Invenio şi Institutului
Naţional de Cercetare pentru Sport – România. Cercetători, ingineri, exploratori şi inventatori
au interacţionat cu toţi cei interesaţi, în special elevi, studenţi şi profesori prin intermediul
lumii fascinante a ştiinţei. Anul acesta evenimentul s-a desfăşurat simultan în campusurile
universitare ale orașelor București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Craiova, Galați,
Brașov, Suceava, Bacău, Arad, Sibiu, Piatra Neamț, Tulcea, Oradea și Târgu Jiu.
Activitatea organizată la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău de anul acesta a
inclus experimente amuzante, un film documentar, prezentarea de proiecte, Noaptea Porţilor
Deschise la Radio UNSR Bacău, donare de carte pentru copii din sate. De asemenea,
specificul fiecărui domeniu de cercetare din universitate a fost evidenţiat prin activităţi
tematice, precum şi activităţi de cercetare a tehnicilor de intervenţie specifice urgenţelor
psihologice (proiect pilot al Asociaţiei Mutatis Mutandis Bacău, cu aplicabilitate în judeţele
Bacău şi Satu Mare).
Câştigătorii tombolei cu premii de anul acesta sunt: Ursache Alexandra (Premiul I),
Cireşeanu Andreea (Premiul II), Micu Ştefania (Premiul III), Petrişor Bianca-Cristina, Neagu
Tudor-Gabriel, Epure Antoanela (Menţiuni).
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Preşedinta Societăţii Americane de Chimie în vizită la
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Miercuri, 24 septembrie 2014, ora 10:00, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău, a avut loc o întâlnire între conducerea Universităţii şi o delegaţie a Societăţii de
Chimie din România, condusă de Prof. univ. dr. ing. Sorin ROŞCA.

Invitata de onoare a

Societăţii de Chimie din România a fost Dr. ing. Marinda Li WU – Preşedinta Societăţii
Americane de Chimie. De asemenea, au participat şi reprezentanţi de la Universitatea
Politehnică din Bucureşti, Prof. univ. dr. ing. Victor Corneliu RADU – Vice-preşedintele
Societăţii de Chimie din România şi Şef lucrări dr. ing. Cristina TODAŞCĂ – Preşedinta
Secţiunii de Tineret din cadrul aceleiaşi Societăţi. În cadrul acestei întâlniri au avut loc
discuţii privind implicarea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi a Filialei din Bacău
a Societăţii de Chimie din România pe plan local, naţional şi internaţional privind promovarea
rolului chimiei în învăţământ, cercetare şi producţie.
Filiala din Bacău a Societăţii de Chimie din România a fost înfiinţată la data de 27
februarie 2003 la iniţiativa colectivului de cadre didactice de specialitate de la Universitatea
„Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, Departamentul de Inginerie Chimică
si Alimentară. Din octombrie 2007 există şi o Secţie a Tinerilor Chimişti, în prezent filiala
având un număr total de 130 membri din învăţământul superior, învăţământul preuniversitar şi
din industrie. Anul acesta a fost organizată a VIII-a ediţie a Colocviului Franco-Român de
Chimie Aplicată – CoFrRoCA, sub egida Societăţii de Chimie din România, prin filiala
Bacău, în perioada 15-17 septembrie 2014, la Montpellier, Franţa.
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DUPĂ ZECE ANI DE LA ABSOLVIRE
(Tehnologia și controlul produselor alimentare – promoția 2004)

În data de 22.08.2014, începând cu ora 12:00, Gruparea „Alumni Vasile Alecsandri”
Bacău, din cadrul Societăţii Cultural - Ştiinţifice „Vasile Alecsandri” Bacău, a organizat în
sala DP 18, la sediul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, revederea de 10 ani de la
absolvirea promoției 2004 a Facultății de Inginerie, specializarea Tehnologia și controlul
produselor alimentare.
La acest eveniment au participat un număr de 27 absolvenți și 15 cadre didactice (în
activitate sau pensionari), precum și câțiva voluntari de la Departamentul de Consiliere
Profesională care s-au implicat în organizarea evenimentului.
Festivitatea a debutat cu intonarea imnului Gaudeamus Igitur și cel al universității,
după care a urmat un grandios micro recital susținut de Cvartetul de coarde condus de prof.
Dan Crivăț, de la Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău, act artistic aplaudat cu frenezie.
Doamna profesoară Toderiță Stan Maria (de la Colegiul „Grigore Antipa”, Bacău), a
susținut un speech introductiv. Ulterior toate cadrele didactice participante au luat cuvântul,
fiecare încercând în cuvinte puține să adune și să împărtășească cât mai multă înțelepciune de
viață, acțiune ce s-a finalizat cu înmânarea diplomelor de excelență.
Activitatea a continuat cu un „remember” inițiat odată cu strigarea catalogului de către
doamna profesoară Nistor Denisa, prilej cu care fiecare invitat a primit din partea
organizatorilor o diplomă de participare și, în același timp, a avut ocazia de a-și prezenta în
fața auditoriului realizările personale de la terminarea facultății și până în prezent.
După fotografia de grup, participanţii s-au deplasat la masa festivă care a avut loc în
incinta Restaurantului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, locație modernă, recent
renovată.
Evenimentul a fost un bun prilej pentru foștii noștri studenți de a depăna amintiri
plăcute din timpul studenției, de a relua legătura cu colegii și cadrele didactice universitare, de
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a realiza un schimb eficient de idei, concepte și alte informaţii din domeniul ingineriei
alimentare şi tehnologice, cât și din alte domenii conexe în care unii dintre ei profesează în
prezent.
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