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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 cu modificările și completările ulterioare; 
• 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 Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educației, 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 educației; 

• 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 operațională privind inițierea, aprobarea, monitorizarea, 

îmbunătățirea și evaluarea periodică a programelor de studii; 
• Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista 

indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 
Învaţământul Superior, aprobată prin HG 1418 din 11 oct. 2006. 

 
 

C. DEFINIȚII  ȘI ABREVIERI 
 

a. Definiții 
• CALITATEA EDUCAȚIEI - ansamblul de caracteristici ale unui/ unei 

program de studii/ specializări şi ale furnizorului acestuia/ acesteia, 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 programele de studii/ 
specializările 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/ specializări, 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 pentru evaluarea și asigurarea calității;  
• CEACU - Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel de 

Universitate; 
• CEACF -  Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel de 

Facultate; 
• CEACPS - Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel de Program 

de studii/ Specializare. 
 

Art. 1. Organizarea Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității 
Evaluarea și asigurarea calității educației în Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău este organizată la nivel de universitate, facultate și program de studii/ specializare.  
La nivelul Universității funcționează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității 

(CEACU). Conducerea operativă a comisiei este asigurată de conducătorul organizației sau de 
un coordonator desemnat de acesta.  

Comisia CEACU este formată din: 
a) 1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, care îndeplinesc criteriile pentru obţinerea titlului 
de conferenţiar universitar, stabilite prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării științifice, 
aleşi prin vot secret de senatul universitar;  
b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta; 
c) un reprezentant al studenţilor, desemnat de organizaţia studenţească; 
d) un reprezentant al angajatorilor. 

Din comisie mai poate face parte un reprezentant al minorităţilor din rândul cadrelor 
didactice sau al studenţilor. 

 
La nivel de facultate, funcționează Comisia pentru evaluarea și asigurarea 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 
Facultății și este formată din reprezentanți ai corpului profesoral, reprezentantul studenților și 
reprezentantul angajatorilor.  

 
La nivelul programului de studii/ specializării, funcționează Comisia pentru evaluarea 

și asigurarea calității programului de studii/ specializării (CEACPS). Conducerea operativă a 
comisiei este realizată de responsabilul programului de studii/ specializării 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 pentru evaluarea și asigurarea calității în Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău este prezentată în cadrul figurii de la jos. 
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Structura Comisiilor CEAC 

 
 

Art.2. Atribuțiile Comisiilor CEACU, CEACF, CEACPS 
2.1 Atribuțiile Comisiei CEACU: 

• elaborează și coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi 
asigurare a calităţii, aprobate de conducerea Universității, conform domeniilor şi 
criteriilor prevăzute în metodologia de evaluare ARACIS;  
• 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;  
• formulează propuneri de îmbunătățire a calităţii educaţiei; 
• cooperează cu ARACIS.  

2.2 Atribuțiile Comisiei CEACF: 
• elaborează și coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi 

asigurare a calităţii, aprobate de conducerea Universității, conform domeniilor 
şi criteriilor prevăzute în metodologia de evaluare ARACIS; 

• 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 pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la nivel de Universitate (CEACU); 

• formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii programelor de studii/ 
specializărilor. 

2.3 Atribuțiile Comisiei CEACPS: 
• actualizează anual și ține evidența Dosarului programului de studii/ 

specializării. In conformitate cu PO 07.01, Dosarul programului de studii/ 
specializării conține: 

o Documentele de inițiere a programului de studii/ specializării (studii 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/ 

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

specializare. 
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• elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea programului de 
studii/ specializării, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute în metodologia 
de evaluare ARACIS. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor 
(părţilor interesate) prin afişare sau publicare şi este transmis Comisiei pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la nivel de facultate (CEACF); 

• formulează propuneri de îmbunătăţire a calității programelor de studii/ 
specializărilor; 

• colaborează cu comisia de evaluare externă a programului de studii/ 
specializării. 

 
Art. 3.  Componența Comisiilor CEACU, CEACF, CEACPS 
Președintele și membrii comisiilor CEACU/ CEACF/ CEACPS pot fi revocați la 

cererea acestora, la cererea președintelui Comisiei, sau la solicitarea conducerii Universității/ 
Facultății/ Responsabilului programului de studii/ specializării, specificându-se motivul 
solicitării. Numirea președintelui sau a unui nou membru în comisia CEACU/ CEACF/ 
CEACPS trebuie să parcurgă etapele aferente desemnării acestuia, conform Art. 1 din 
prezentul regulament. 

 
Art. 4. Incompatibilități privind calitatea de membru CEACU 
Membrii comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității 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. 

 
Art.5. Funcționarea CEACU, CEACF, CEACPS 

 Comisia se întrunește la solicitarea președintelui acesteia. Convocarea se poate face în 
scris, prin e-mail sau prin 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 07.10.2015 și intră în vigoare cu aceeași dată.  
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REGULAMENT DE CAZARE ÎN CĂMINELE STUDENŢEŞTI  

ALE UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. Căminele studenţeşti sunt componente în proprietatea, administrarea sau folosinţa 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, care asigură condiţii de viaţă şi studiu pentru 
studenţi.  
 
Art. 2. Cazarea în căminele studenţeşti se face la începutul fiecărui an universitar, pe bază 
de cerere nominală, depusă la Serviciul Social, pentru toţi studenţii, cu excepţia celor 
admişi în anul I (licenţă, master, doctorat) care depun cererea la secretariatul facultăţii. 
 
Art. 3. Repartiţia locurilor de cazare, pe facultăţi, se aprobă de către Consiliul de 
Administraţie al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, la propunerea Serviciului 
Social, după consultarea reprezentanţilor studenţilor şi administratorilor şefi de facultate, 
în conformitate cu reglementările în vigoare şi ţinând cont de efectivul studenţilor cu 
domiciliul stabil în afara municipiului Bacău, comunicat de facultăţi. 
 
Art. 4.  Repartizarea locurilor de cazare pe facultăţi se face ţinând cont de:  
(1) capacitatea de cazare, respectiv de efectivul locurilor de cazare din fiecare cămin; 
(2) cifra de şcolarizare a studenţilor bugetaţi de la învăţământul cu frecvenţă, ciclul de 
studii universitare de licenţă şi master, a studenţilor străini, bursieri ai statului român şi a 
doctoranzilor de la învăţământul cu frecvenţă. Această cifră va fi comunicată anual, până 
la sfârşitul lunii Iulie, Direcţiei Generale Administrative a Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău, de către fiecare facultate;  
(3) efectivul studenţilor străini veniţi la studiu în cadrul programelor LLP ERASMUS, 
CEEPUS şi diferite acorduri inter-universitare şi inter-guvernamentale. Numărul acestor 
studenţi va fi comunicat anual, până la sfârşitul lunii Iulie, Direcţiei Generale 
Administrative a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, de către Departamentul de 
Relaţii Internaţionale; 
 
Art. 5. Se vor preveni formele de exclusivism şi de intoleranţă în acordarea dreptului de 
cazare. 
 
Art. 6. În accepţiunea prezentului regulament, student este acea persoană înmatriculată la 
studii universitare de licenţă, master sau doctorat. 

 
CAPITOLUL II. CRITERII DE CAZARE 

 
Art. 7. Principiul fundamental de acordare a dreptului de cazare este performanţa în 
activitatea academică a studenţilor.  
Excepţiile de la acest principiu sunt: 

a) abaterea gravă de la normele şi regulamentele de ordine interioară ale căminelor, care a 
determinat evacuarea studentului din cămin; 
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b) situaţiile în care există dovezi clare de: distrugere intenţionată a bunurilor căminului, 
neîntreţinerea şi neîngrijirea camerei, care prejudiciază confortul celorlalţi ocupanţi ai 
palierului sau căminului. 
 
Art. 8. Facultăţile pot stabili criterii complementare de repartizare a locurilor de cazare, 
cu acordul Comisiei de cazare pe facultate, cu respectarea prezentului Regulament. 
Criteriile complementare de repartizare a locurilor de cazare se vor înainta, împreună cu 
listele finale de cazare, la Serviciul Social. 
 
 
Art. 9.  
1) Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei 
facultăţi.  
2) Comisia este formată din:  

- Prodecanul cu probleme studenţeşti,  
- Administratorul-şef de facultate  
- Reprezentantul studenţilor în Consiliul facultăţii, membru al Ligii Studenţeşti.  

 
Art. 10. Dreptul de cazare se acordă studenţilor fără taxă, înmatriculaţi la învăţământul cu 
frecvenţă, care nu au domiciliul stabil în municipiul Bacău. 
 
Art. 11. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală, obţinută în 
anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I, se va lua în considerare 
media obţinută la admitere. Excepţiile de la acest criteriu sunt cele prezentate la Art. 7 pct. 
a) şi b). Pentru studenţii anilor mai mari, care îndeplinesc aceleaşi condiţii privind media, 
se vor aplica următoarele criterii de departajare: 

a) îndeplinirea constantă a sarcinilor financiare în anul universitar precedent; 
b) menţinerea aspectului îngrijit şi conservarea bunurilor camerei, în anul universitar 

precedent; 
c) respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a căminului. 

 
Art. 12. 
1) Alte priorităţi luate în considerare pentru cazare sunt: 

A. studenţii orfani de ambii părinţi; 
B. studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial. 

2) Priorităţile de la pct. A) şi B) se iau în considerare, dacă studenţii au îndeplinit minimul 
de obligaţii de studii în anul universitar precedent, respectiv, obţinerea a cel puţin 30 de 
credite/150 de puncte. 
 
Art. 13. Studenţii străini, etnici români, primesc cazare în căminele studenţeşti în limita 
subvenţiilor aprobate cu această destinaţie de la bugetul de stat, conform „Metodologiei 
de şcolarizare a românilor de pretutindeni, în învăţământul din România” aplicabilă la data 
cazării.  
 
Art. 14. Studenţii,  care au dreptul la cazare, plecaţi la studiu în cadrul programelor LLP 
Erasmus, în primul semestru al anului universitar, vor fi cazaţi la întoarcerea de la studii. 
 
Art. 15. Studenţii familişti pot fi cazaţi în limita locurilor disponibile, prioritate având 
familiile, în care ambii soţi sunt studenţi la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
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Art. 16. În limita locurilor disponibile, comisiile de cazare ale facultăţilor pot caza şi 
cadre didactice,   care nu au domiciliul stabil în municipiul Bacău. 
 
Art. 17. În limita a maximum 10 % din locurile alocate, comisiile de cazare ale 
facultăţilor pot acorda drept de cazare şi următoarelor categorii: 

a) studenţilor care beneficiază de prevederile art. 10, lit. r) din Legea nr. 42/1990, 
republicată, în baza Certificatului eliberat de comisia pentru aplicarea acestei legi, care 
atestă calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de “Luptători pentru Victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989” sau de „Erou-martir” cu una dintre menţiunile: rănit, 
reţinut, rănit şi reţinut, remarcat pentru fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de 
Preşedintele României; 

b) studenţilor care sunt bolnavi TBC stabilizaţi (în evidenţa unităţilor medicale), suferă de 
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm 
bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli 
imunologice, sunt infectaţi cu virusul HIV sau sunt bolnavi SIDA, spondilită anchilozantă 
sau reumatism articular, numai cu recomandare de la medicul specialist că poate locui în 
colectivităţi şi cu avizul medicului de la Dispensarul Studenţesc sau alte cazuri analizate 
de către Comisia de cazare. 
 
Art. 18. Studenţii menţionaţi la art. 13 pot obţine dreptul de cazare dacă au acumulat 30 
de credite/150 de puncte în anul universitar anterior. 
 
Art. 19. Cazarea studenţilor în cămine se va face conform următoarelor criterii: 

a) locurile de cazare vor fi repartizate către facultăţi, proporţional cu numărul de studenţi 
bugetaţi înmatriculaţi la învăţământul cu frecvenţă; 

b) acelaşi criteriu se va utiliza şi pentru repartizarea la facultăţi a locurilor de cazare pe 
programe de studii şi ani de studii; 

c) facultăţile vor putea atribui dreptul de cazare studenţilor, care nu au domiciliul stabil în 
municipiul Bacău, în ordinea strictă a mediilor, în limita locurilor repartizate. 
 
Art. 20. Facultăţile pot efectua schimburi de locuri de cazare în cămine, în funcţie de 
solicitări, în limita locurilor disponibile, pentru a rezolva solicitările de cazare a 
fraţilor/surorilor care sunt studenţi/studente la facultăţi diferite. În situaţia în care o 
facultate consideră că nu poate acoperi numărul total de locuri de cazare ce îi revin, cu 
studenţii proprii, va pune la dispoziţia Serviciului Social locurile disponibile, pentru a fi 
redistribuite celorlalte facultăţi, conform algoritmului de distribuire a locurilor de cazare 
pe facultăţi, înaintea afişării listelor cu studenţii care beneficiază de cazare. 
 
Art. 21. Nu vor fi cazaţi în cămin studenţii care: 
a) au înstrăinat locul de cazare; 
b) au comis abateri, încălcări ale obligaţiilor din contractul de cazare şi au fost 

sancţionaţi în cursul anului universitar anterior; 
c) au înregistrat întârzieri de peste 60 zile la plata regiei de cămin. 
 
Art. 22. Comitetele de cămin, împreună cu administratorii căminelor şi Serviciul Social, 
vor întocmi listele cu studenţii care au  abateri cu privire la prevederile contractului de 
închiriere, care va fi înaintată Comisiei de cazare pe Universitate. 
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Art. 23. Locurile rămase neocupate în a doua zi a anului universitar vor fi repartizate 
studenţilor, care nu au obţinut cazare în prima etapă a repartiţiilor, în ordinea mediilor, 
până la ocuparea acestora. 

 
CAPITOLUL III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CAZARE 

 
Art. 24. Repartizarea locurilor de cazare, pe facultăţi, se face de către o Comisie centrală 
de cazare din care fac parte: prorectorul cu programe de învăţământ şi activităţi 
studenţeşti, şeful Serviciului Social, administratorii-şefi de facultăţi şi un reprezentant al 
studenţilor în Senatul Universităţii, membru al Ligii Studenţeşti. 
 
Art. 25. Repartizarea locurilor se face proporţional cu numărul de studenţi fără taxă 
înmatriculaţi la învăţământul cu frecvenţă. Studenţii familişti vor depune cererea de cazare 
pentru facultatea la care soţul este student.  
 
Art. 26. Comisiile de cazare pe facultate vor folosi acelaşi principiu la repartizarea 
locurilor de cazare pe programe de studii şi ani de studii.  
 
Art. 27. Serviciul Social primeşte de la studenţi cererile pentru cazare cu o lună înainte de 
încheierea anului universitar, pentru anul universitar următor. Pentru anul I (licenţă, 
master, doctorat) se completează cerere de cazare, în momentul confirmării ocupării 
locului pe care a fost admis. În cazul în care studentul nu completează cerere de cazare se 
consideră, din oficiu, că nu are nevoie de cazare. 
 
Art. 28. Studenţii care solicită cazare pe criterii sociale (art. 12) vor depune, la Serviciul 
Social, în aceeaşi perioadă, dosare cu documentele justificative (copii după certificatele de 
deces, adeverinţe de la centrele de plasament). 
 
Art. 29. În aceeaşi perioadă, la Serviciul Social, se vor depune dosarele de către studenţii 
familişti (copie certificat de căsătorie).  
 
Art. 30. Cazarea studenţilor în cămin se face de către administratorul căminului şi, după 
caz, cel puţin un reprezentant al studenţilor din Comitetul de Cămin, în baza contractelor 
semnate de către studenţi la Comisia de cazare pe Facultate. 
 
Art. 31. Listele cu studenţii care au drept de cazare, întocmite de Comisia de cazare pe 
facultate, se afişează la fiecare facultate, cu 10 zile calendaristice înainte de data începerii 
anului universitar şi se pot contesta în cel mult trei zile de la afişare, răspunsul la 
contestaţii comunicându-se în 24 ore de la depunerea lor.  
 
Art. 32. Cazarea studenţilor în cămine se face în ultimele 3 zile lucrătoare anterioare 
începerii anului universitar şi în prima zi a anului universitar. 
 
Art. 33. În a doua zi a anului universitar se anulează contractele studenţilor care nu s-au 
cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora şi se eliberează, de 
către facultăţi, contractele de închiriere către studenţii care nu au primit drept de cazare în 
prima etapă, în ordinea mediilor. 
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Art. 34. Începând din a treia zi a anului universitar se vor elibera contracte de închiriere, 
de către Liga Studenţească împreună cu Serviciul Social, studenţilor care nu au primit 
cazare până la această dată, conform criteriilor de repartizare din prezentul regulament. 
 
Art. 35. Pe locul studenţilor plecaţi la studii în cadrul programelor LLP Erasmus, în 
primul semestru al anului universitar, care au obţinut dreptul de cazare, se vor caza alţi 
studenţi, de la aceeaşi facultate, până la întoarcerea studentului.  
 
Art. 36. Contractele de închiriere se eliberează de către facultăţi, individual şi personal, pe 
baza unui document de identitate, doar pentru studenţii proprii. Fac excepţie de la această 
regulă studenţii familişti, pentru care se eliberează contractele de închiriere de către 
facultatea care acordă dreptul de cazare. 
 
Art. 37. Etapele parcurse de student în vederea cazării sunt următoarele: 

a) verificarea listelor nominale cu studenţii care au obţinut dreptul de cazare, afişate; 
b) completarea şi semnarea contractului de închiriere; 
c) plata taxei de cazare la casieria Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău; 
d) prezentarea la Serviciul Social, în vederea cazării, cu următoarele documente: 
- contractul de închiriere; 
- buletinul/cartea de identitate, pentru cetăţenii români; paşaport pentru cetăţenii străini; 
- chitanţa eliberată de casierie. 
e) prezentarea la administratorul căminului cu legitimaţia de cămin, buletin/carte de 

identitate/paşaport; 
f) primirea camerei şi încheierea proceselor-verbale de predare-primire. 

 
Art. 38. Schimburile de locuri se fac între facultăţi, în vederea rezolvării unor situaţii 
excepţionale (ex. cazarea surorilor/fraţilor). 
 
Art. 39. Schimburile de locuri între studenţi, pe baza înţelegerii reciproce, se fac doar cu 
acordul Serviciului Social şi al Administratorului Şef de facultate. 
 
Art. 40. Se interzice cedarea individuală a locului de cazare (cu sau fără recompensă 
materială). 
 
Art. 41. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului duce la 
pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs; tarifele încasate cu orice titlu 
nu se restituie. 
 
Art. 42. Pentru perioada vacanţei de vară, cazările în căminele studenţeşti se fac în regim 
hotelier, în căminele desemnate de către Consiliul de Administraţie la propunerea 
Serviciului Social.  
Pentru salariaţii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău tarifele de cazare se vor 
stabili prin hotărâri ale Consiliului de Administraţie, la propunerea Serviciului Social. 

 
CAPITOLUL IV. DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI 

 
Art. 43. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin reprezentanţii săi delegaţi, îşi 
asumă următoarele obligaţii: 
a) Să asigure, în căminele proprii, condiţii de viaţă şi de studiu, în conformitate cu 

normele legale; 
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b) Să predea camera, cu dotările aferente specificate în contractul de închiriere, în stare 
corespunzătoare folosinţei pentru destinaţia de locuinţă, pe bază de proces-verbal de 
predare-primire; 

c) Să asigure execuţia lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii necesare pentru utilizarea 
spaţiilor de folosinţă comună ale căminului; 

d) Să asigure permanent curăţenia în spaţiile de folosinţă comună ale căminului (holuri, 
oficii, săli de lectură, scări, grupuri sanitare comune) şi în spaţiile exterioare aferente 
căminului; 

e) Să asigure evacuarea ritmică a containerelor pentru reziduuri menajere amplasate în 
spaţiile exterioare; 

f) Să recupereze în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării lipsurilor 
şi a deteriorărilor produse bunurilor din cameră prin încasarea contravalorii lor, a 
regiei şi a manoperei de instalare; 

g) Să asigure paza în cămin, respectarea normelor igienico-sanitare şi a normelor de pază 
contra incendiilor; 

h) Să asigure distribuirea lenjeriei, conform normelor igienico-sanitare; 
i) Să elibereze legitimaţiile de cămin la cazare şi să asigure consultanţă pentru obţinerea 

vizei de flotant pe durata contractului de închiriere; 
j) Să asigure dezinsecţii, dezinfecţii şi deratizări periodice; 
k) Să remedieze defecţiunile, în maximum 24 de ore de la sesizarea lor, în registrul de 

evidenţă a defecţiunilor; aceste registre vor fi numerotate şi înregistrate; 
l) Să nu cazeze persoane care nu prezintă contract de închiriere, eliberat de către 

facultate. 
 
Art. 44. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin reprezentanţii săi delegaţi, 

poate, pe deplin drept: 
a) Să verifice periodic modul în care locatarul (chiriaşul) foloseşte şi întreţine suprafaţa 

locativă închiriată, inventarul dat spre folosinţă şi spaţiile comune ale căminului. 
Constatările verificărilor periodice se menţionează în procese-verbale, întocmite în 
prezenţa locatarului/ chiriaşului, solicitându-se semnătura acestuia; 

b) Să evacueze locatarii care se abat de la regulamente. 
 
Art. 45. Persoanele cazate în căminele Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău se 

obligă: 
1. Să achite tariful de cazare; 
2. Să achite contravaloarea eventualelor pagube constatate; 
3. Să folosească, în mod corespunzător, bunurile din inventarul căminului, instalaţiile 

electrice şi sanitare puse la dispoziţie, să închidă robinetele de apă după utilizarea 
chiuvetelor şi a duşurilor; 

4. Să asigure ordinea şi curăţenia în spaţiul primit, să nu arunce ambalaje şi resturi 
menajere în instalaţiile sanitare, în spaţiile comune ale căminului, în jurul căminului şi 
pe alei, să utilizeze saci menajeri ecologici de unică folosinţă şi să îi ducă, după 
utilizare, la containerul de gunoi, amplasat în afara căminului; 

5. Să păstreze liniştea în orele de odihnă (22.00 – 7.00) şi în sesiuni (după orele 20); 
6. Să permită accesul persoanelor din conducerea universităţii, facultăţii şi a celor din 

administraţia căminului, pentru a efectua controlul în cameră, în vederea constatării 
modului de respectare a prevederilor prezentului regulament şi a contractului de 
închiriere; 

7. La expirarea contractului, să restituie bunurile în starea consemnată în procesul-verbal 
de predare-primire la data încheierii contractului; 
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8. Să nu efectueze nicio modificare în spaţiul oferit şi la instalaţiile aferente, în spaţiile 
de folosinţă comună ale căminului şi să nu schimbe folosinţa acestora, în alte scopuri 
contrare destinaţiei iniţiale; 

9. Să nu subînchirieze spaţiul primit în folosinţă, cu destinaţia de locuinţă, unor persoane 
fizice sau juridice; 

10. Să răspundă material de lipsurile şi deteriorările produse bunurilor din cameră: 
răspunderea materială pentru lipsurile şi deteriorările produse bunurilor din cameră 
revine vinovatului, iar în cazul neidentificării acestuia este solidară pentru toţi titularii 
de contract din cameră; 

11. Să nu lipească afişe şi anunţuri, decât în locurile special amenajate; 
12. Să respecte normele igienico-sanitare şi cele de pază contra incendiilor; 
13. Să respecte normele de acces în cămin şi să se asigure prin mijloace corespunzătoare 

împotriva accesului în încăpere a persoanelor străine de cameră, în absenţa titularilor 
de contract; să nu permită accesul şi staţionarea în cameră în intervalul 22 – 7 a altor 
persoane decât titularii de contract din camera respectivă; 

14. Să nu folosească camera şi spaţiile de folosinţă comună pentru activităţi comerciale; 
15. Să nu folosească aparate cu un consum electric mai mare de 1000 w; 
16. Să nu folosească mijloace improvizate de încălzire şi alte improvizaţii electrice; 
17. Să se legitimeze la solicitarea personalului de pază, a organelor de poliţie şi a altor 

persoane autorizate care exercită controlul în cămin; 
18. Să nu crească animale în cămin; 
19. Să respecte normele morale şi de etică universitară; 
20. Să nu fumeze în cămin (camere, holuri, grupuri sanitare, oficii şi alte spaţii), fumatul 

fiind permis doar în afara căminului; 
21. Să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în cămin; 
22. Să nu aprindă focul în incinta campusului pentru petreceri în aer liber. 
 
Art. 46. Persoanele cazate în căminele Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 
beneficiază de următoarele drepturi: 

• Să participe la luarea deciziilor privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi studiu 
din cămine; 

• Să folosească spaţiile comune, în scopul destinaţiei lor; 
• Să sesizeze reprezentanţii universităţii în legătură cu orice abatere de la 

regulamentele în vigoare. 
 
Art. 47. Studenţii cazaţi în căminele studenţeşti pot constitui comitete de cămin. 
 
Art. 48. După aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetelor de 

cămin de către conducerea universităţii, acesta va face parte integrantă din prezentul 
regulament. 
 

CAPITOLUL V. SANCŢIUNI 
 

Art. 49. Angajaţii universităţii, care favorizează cazările fictive sau cazarea persoanelor 
neîndreptăţite, vor fi traşi la răspundere disciplinar, material sau penal, după caz. 
 
Art. 50. Studenţii, care tranzacţionează dreptul de cazare, vor fi sancţionaţi cu pierderea 
dreptului de cazare pe toată durata studiilor. 
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Art. 51. Pentru pagube provocate, locatarii vor plăti contravaloarea acestora; în cazul 
neidentificării vinovatului, se vor debita solidar toate persoanele implicate 
(cameră/palier/cămin), pe bază de proces-verbal de constatare. 
 
Art. 52. Pentru încălcarea prevederilor art. 45, aliniatele 2 – 19, 21, 22, locatarii vor fi 
sancţionaţi conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor 
şi cantinei. În funcţie de gravitatea faptei se poate lua direct măsura evacuării din cămin, 
fără a se mai respecta ordinea sancţiunilor. 
 
Art. 53. Pentru neplata tarifelor de cazare, locatarii vor fi sancţionaţi cu evacuarea din 
cămin, în conformitate cu prevederile contractului de închiriere. 
 
Art. 54. Pentru încălcarea prevederilor art. 45, al. 20, locatarii vor fi sancţionaţi cu 
evacuarea din cămin şi pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs. 
 
Art. 55. La aplicarea oricărei alte sancţiuni se vor consulta reprezentanţii studenţilor. 
 
Art. 56. Regulamentul a fost aprobat în Consiliul de administraţie din 17.09.2015 şi 
Senatul Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, din data de 07.10.2015. 
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Deschiderea anului universitar 2015-2016 

 la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a păşit în anul universitar 2015-2016, cu 
noi perspective şi proiecte menite să poziţioneze în continuare învăţământul universitar 
băcăuan pe harta performanţei şi a profesionalismului academic. 

 La ceremonia de Deschidere a noului an universitar, ce a avut loc Joi, 1 Octombrie 
2015, la ora 10:00, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, au fost prezenţi, 
alături de cei aproximativ 2109 studenți din anul I, 1489 cu buget și 620 cu taxă, cadre 
didactice, părinţi dar şi prieteni. Universitatea are în prezent 5420 de studenți, din care 6% 
sunt studenți străini care provin din 12 țări. În Universitate funcționează 34 de programe de 
licență și 36 de programe de master, precum și 22 de programe de conversie. 

 Şi în acest an, distinse oficialităţi au fost alături Universităţii, la această frumoasă 
activitate. Printre cei prezenţi s-au numărat reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Bacău, 
Consiliului Judeţean Bacău,Universității „George Bacovia”, Inspectoratului Școlar al 
Județului Bacău, Camerei de Comerţ și Industrie Bacău, S.I.F. MOLDOVA.  

 Domnul Rector al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Prof.univ.dr.ing. 
Valentin Nedeff a ţinut să mulţumească celor 46 de studenţi implicaţi în proiecte privind 
creşeterea imaginii Universităţii, pe parcursul anului universitar 2014-2015, oferindu-le 
premii simbolice, garantându-le toată susţinerea şi aprecierea domniei sale. 

 Activitatea s-a încheiat cu un şir de aplauze şi încurajări pentru boboci, ce au fost 
îndrumaţi către facultăţile alese de aceştia pentru a participa la festivitatea de deschidere a 
noului an universitar, ce a avut loc apoi, în cadrul fiecărei facultăţi. 

 Conducerea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a urat studenţilor, mult succes 
în noul an universitar. 

Lista studenților premiați pentru implicare în proiecte privind creșterea imaginii 
Universității pe parcursul anului universitar 2014-2015 

 
 

1. Munteanu T. Mihai-Viorel - Inginerie 
2. Ardeleanu C. Claudiu-Constantin - Științe Economice 
3. Zamfir N. Gabriel - Inginerie 
4. Prosie O.-L. Alexandra - Inginerie 
5. Ciobotaru A. Ion-Eusebiu – Inginerie 
6. Buhuș C. Ștefănuț-Iulian – Științe Economice 
7. Daviduță G. Petrică-Vasile - Inginerie 
8. Adam A. Cătălin - Tehnologia Informaţiei;  
9. Anghel C. Cătălina-Ioana – Educație fizică și sportivă; 
10. Bătrînu I. Oana-Daniela – Performanță Sportivă; 
11. Chelaru L. Diana-Maria – Sport și Performanță Motrică; 
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12. Chiricheș I. Simona-Gabriela - FSMSS; 
13. Cucu V.-S. George-Cristian -Tehnologia Informaţiei;  
14. Haidău M. Lorena-Gabriela - Administrarea Afacerilor;  
15. Herciu F. Marina -Administrarea Afacerilor;  
16. Hîlborea V. Mihaela-Mădălina  – Franceză –Română; 
17. Hriban T. Constantin -Tehnologia Informaţiei;  
18. Ioniţă A. Andreea –Maria – Marketing; 
19. Pascu I. Ioana-Elena – Educație fizică și sportivă;  
20. Patraşcu P. Paul-Alexandru -Tehnologia Construcțiilor de Mașini; 
21. Socican D. Dumitru- Comunicare în spațiul public; 
22. Toader T. Alina-Maria -Comunicare în spaţiul public;  
23. Aniței N. Rareș-Constantin – FSMSS; 
24. Antohe I. Roxana-Elena - Comunicare în spațiul public; 
25. Bour I. Ioana - Comunicare și relații publice; 
26. Bucătaru O. Adrian - Ingineria Mediului; 
27. Carnariu S.-I. Ion-Gabriel -Marketing; 
28. Creţu M. Ionela - Comunicare şi relaţii publice;  
29. Cucu D. Gheorghe-Ciprian - Marketing; 
30. Elisei D. Maria-Diana – Matematică; 
31. Goșman C. Cristina-Andreea – Contabilitate și informatică de gestiune; 
32. Hoborici Ș.-R George-Alexandru - FSMSS; 
33. Iancu C. Cosmin-Alexandru – Inginerie;  
34. Iancu C. Mihaela - Comunicare în spațiul public; 
35. Iojică L. Ana-Maria –Comunicare și relații publice; 
36. Lăiu N. Eliza-Vasilica - Informatică; 
37. Marian C. Cristina -Matematică;  
38. Neagu E. Mădălina-Gabriela - Sport şi Performanţă Motrică; 
39. Petrea M. Marius-Mihăiță - Comunicare şi relaţii publice; 
40. Puşcaşu M. Andreea-Roxana - Contabilitate şi informatică de gestiune; 
41. Roman I. Ionuț-Sebastian - Marketing; 
42. Rotaru C. Ramona-Elena - Română- Engleză; 
43. Sandu P.-C. Maria-Mădălina -Matematică;  
44. Șoituzu D. Lucian-Ionuț - FSMSS; 
45. Tilă I. Luminița (Volanschi) – FSMSS; 
46. Țîmpu I. Bianca –PIPP. 
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Conferința Națională Consiliere, Educație, Dezvoltare, Orientare, ediția I 

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat în perioada 7-9 octombrie 

prima ediție a Conferinței naționale „C(onsiliere) E(ducație) D(ezvoltare) O(rientare) - 

CEDO 2015”. 

Evenimentul, care marchează o activitate de 10 ani de consiliere și orientare în carieră 

la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, este organizat din inițiativa Departamentului 

de Consiliere Profesională, în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău, Centrul Județean de 

Resurse și Asistență Eduțională, precum și cu sprijinul câtorva sponsori (Societatea de 

Investiții Financiare (SIF) Moldova, Arena City Center, S.C. Pambac S.A. Bacău.) 

Scopul conferinței a fost acela de a coagula un pol complex (elevi, studenți, consilieri, 

profesori, absolvenți, angajatori) de reflecție și intervenție în domeniul consilierii și orientării 

în carieră precum și al domeniilor conexe (științific, didactic, psihosocial, antreprenorial) în 

vederea asigurării unei integrări sociale, școlare și profesionale superioare pentru elevi, 

studenți și tineri absolvenți. 

Organizatorii au propus celor peste 500 de participanți la eveniment din 12 centre 

universitare activități ce au inclus: 

• 7 prezentări în plen (conform program); 

• 20 prezentări pe secţiuni (conform program); 

• 5 workshopuri ( Workshop 1 Fii CLAR!  C «conştient », L «liber», A « autentic», R 

«responsabil» ÎN ALEGEREA CARIEREI TALE!; Workshop 2 Intervenţia în criză în spaţiul 

de viaţă - De la conflict la coping; Workshop 3 Tehnici de învăţare eficientă. Învăţarea 

metacognitivă; Workshop 4 Utilizarea internetului în consilierea educaţională. Aplicaţii web 

2.0. ; Workshop 5 Să reducem tensiunea – Prevenirea conflictului şi contra-agresivităţii în 

clasă;) 

• 1 masă rotundă: Consilierea carierei-provocării şi expectanţe; 

• 1 dezbatere: Universitatea şi piaţa muncii – pas în viitor: ce se află dincolo de 

etichete? 

• 1 atelier de tip world café: „Cariera – de la mituri şi aşteptări la realitate”; 

• 1 atelier Biblioteca Vie: 1. Poveşti de succes ale absolvenţilor, 2. Voluntariatul-

povestea frumoasă şi responsabilă a studenţiei; 

• 1 atelier de comunicări ştiinţifice; 

• 1 program artistic al elevilor, studenţilor, absolvenţilor şi voluntarilor DCP. 
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Festivitate de premiere cu ocazia celor 25 de ani de la înfiinţarea Centrului 
Internațional de Cultură „George Apostu” Bacău la Universitatea „Vasile Alecsandri” 

din Bacău 

 

Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău a desfăşurat, în perioada 14-17 octombrie, 

programul cultural Zilele Centrului Apostu – 25 de ani de la înfiinţare. Vineri, 16 octombrie, 

în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc colocviul Utopia cărţii - 

despre scris şi lectură susținută de Prof.univ.dr. Constantin Dram (Universitatea „Al. I. Cuza” 

Iaşi). Evenimentul a continuat cu festivitatea decernării diplomelor şi medaliilor aniversare de 

către Directorul Centrului de Cultură, Gheorghe Geo POPA, acordată domnului Rector 

Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c.Valentin NEDEFF, prorectorilor Universității, cadrelor didactice 

universitare colaboatoare la proiectele centrului din ultimii ani. 

            La ceas aniversar, Centrul de Cultură „George Apostu” și-a deschis, porţile spiritului, 

contopind onoarea şi emoţia regăsirii cu nume de prestigiu ale ştiinţei şi culturii româneşti, 

buni cunoscători şi participanţi activi,  cu remarcabile contribuţii la programele, proiectele şi 

realizările culturale ale Centrului, în decursul anilor: dr. Adrian Silvan Ionescu – directorul 

Institutului de Istorie a Artei, Virgil Ştefan Niţulescu – directorul Muzeului Ţăranului Român, 

Prof.univ.dr. Petru Bejan (Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi), Prof.univ.dr. Constantin Dram 

(Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi), Prof.univ.dr. Cătălin Turliuc, regizorul Grigore Gonţa, 

scriitorul Emil Nicolae, scriitorul Mircea Coloşenco, artiştii vizuali Horia Ghelu, Florentina 

Voichi, Dan Gavriş, Leonard Răchită. De asemenea, au fost prezenţi artişti, oameni de cultură 

şi de ştiinţă din Republica Moldova: Acad. Valeriu Matei – directorul ICR Chişinău, 

Prof.univ.dr. Valeriu Dorogan, prorector al Universităţii Tehnice a Moldovei, Conf. dr. ing. 

Sergiu Zaporojan, Conf. dr. ing. Ilie Manole, Universitatea Tehnică a Moldovei, Dumitru 

Bolboceanu, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, Tudor Zbârnea, 

directorul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, poetul Leo Butnaru, Tudor Braga, Ioan 

Grecu, Ion Zderciuc, Grigore Sultan, Leonid Popescu, Mihai Potîrniche, Mihai Brunea, 

Nicolae Anatol Rurac, Mihai Damian. 

Evenimentul a fost organizat de Centrul de Cultură „George Apostu“ în parteneriat cu 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Teatrul Municipal Bacovia, Universitatea 

„George Bacovia“ din Bacău  şi Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău, cu sprijinul 

Ministerului Culturii, al Primăriei şi Consiliului Local Bacău şi al Consiliului Judeţean Bacău.  
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Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat un eveniment  

cu ocazia Zilei Europeane de Luptă Împotriva Traficului de Persoane 

 

Traficul de persoane constituie una din noile forme de exploatare a ființelor umane sub 

diferite forme (sexuală, prin muncă, prin cerșetorie). Acesta este motivul pentru care data de 

18 octombrie a fost declarată Zi Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane.  

Anul acesta, Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane, a fost 

celebrată printr-un eveniment  organizat de către Centrul Teritorial ANITP Bacău împreună 

cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și Centrul de Informare Europe Direct 

Bacău, în data de 15 octombrie 2015, ora 10 în Aula Universității „Vasile Alecsandri”. 

La eveniment vor participa reprezentanți ai instituțiilor băcăuane implicate în lupta 

împotriva traficului de persoane, tineri studenți și cadre didactice. Grupajul de informații va 

focaliza următoarele teme: drepturile și beneficiile derivate din statutul de cetățean european, 

modele de comportament care conduc la situații de trafic atunci când este exercitat dreptul la 

liberă circulație în spațiul european, inițiativele Uniunii Europene de securizare a frontierelor 

și activități ale autorităților locale și naționale de prevenire și combatere a situațiilor de trafic 

de persoane. Totodată se vor dezbate noi modalități de colaborare inter-instituțională privind 

lupta împotriva traficului de persoane. 
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Workshop în cadrul Proiectului POSDRU REGIOSIM 

 

În perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2015 a avut loc un Workshop la Sucevița în 

cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/136423 „Noi abordări în formarea profesională a 

specialiştilor din domeniul Ingineria Mediului în vederea dezvoltării durabile regionale şi a 

corelării actuale ale pieţii muncii” (REGIOSIM) implementat de Universitatea „Vasile 

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

Ascendia Design şi Universitatea Politehnică din Torino. Cu această ocazie au fost analizate 

rezultatele proiectului și pregătirea Conferinței finale în cadrul căreia vor fi disemniate 

activitățile desfășurate și implementate pe parcursul proiectului mai 2014- noiembrie 2015. 
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Tineriada 2015 

 

Asociaţia Liga Studenţească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău   a dat 

startul celui mai aşteptat  festival, Tineriada 2015- festivalul  tuturor tinerilor din Bacău.  

         Acest proiect include campanii de informare ca: ,,Tineri voluntari", ,,Fumează un măr", 

,,Drogul poate ucide”, ,,Faci sex? Rişti să...”, ,,Tânărul de astăzi, şomerul de mâine!", 

,,Educaţie formală, non-formală şi informală" cît şi activităţi culturale : ,,Poet de ocazie”,  

,,Fotograf urban” , ,,La mine în Bacău. „Studenţii şi tineri  vor fi agrenaţi şi în activităţi 

sportive de tipul ,,Jocurile copilăriei” sau  „Activităţi sportiv-recreative”. De  asemenea cei 

care doresc vor putea ajuta efectiv comunitatea prin activităţi de ecologizare cât şi campanii 

de donare de sânge  şi training-uri de prim-ajutor. 

        Activităţile proiectului  au început  luni, 19 octombrie şi se vor încheia pe data de 23 

octombrie. Tineriada a început în forţă,  prin mesagerul ligii care a dat de veste  în cele două 

campusuri  de cea mai plină săptămână de  activităţi plăcute şi utile dar şi de multe surprize şi 

voie bună. Cei mai îndrăzneţi şi implicaţi îşi vor aminti cu drag de acestă săptămână şi de ce 

nu de  premiile obţinute.  

       Evenimentul este la cea de-a treia ediţie, un proiect cu tradiţie implementat de studenţi şi 

pentru studenţi. 

       Tineriada urmăreşte revitalizarea spiritului tinerilor băcăuani, prin implicarea acestora în 

diverse activităţi de voluntariat.Acest proiect încurajează şi promovează activităţile sportive, 

stimulează interesului tinerilor pentru domeniul cercetării şi preconizează ecologizarea unei 

arii importante din Municipiul Bacău.  

Este  un proiect despre tineri şi pentru tineri, care va oferi beneficii nu numai 

instituţiilor implicate dar şi participanţilor. La eveniment este aşteptat un număr mare de 

studenţi şi liceeni. Sperăm ca acestă activitate să fie un prilej şi un context potrivit în care 

spiritul tânărului băcăuan  să se păstreze.Toţi tinerii curajoşi, energici care vor să se implice 

sunt aşteptaţi. 
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