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Regulament de organizare şi funcţionare a  

Biroului de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare 

 
 

Capitolul 1 – DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Biroului de 

Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare (BRIPC) din Universitatea „Vasile Alecsandri” 

din Bacău. 

 

Art. 2. Activitatea BRIPC se desfăşoară conform legilor în vigoare, a Cartei Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din Bacău, a regulamentelor interne şi a prezentului regulament, care 

poate fi modificat şi completat prin hotărâri ale Senatului Universităţii. 

 

Art. 3. BRIPC face parte integrantă din structura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

 

 Capitolul 2 – MISIUNE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 

Art. 4. Misiunea fundamentală a BRIPC este de a asigura derularea şi dezvoltarea relaţiilor de 

colaborare academică ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău cu universităţi, instituţii 

de cercetare, instituţii culturale şi sociale din întreaga lume. 

 

Art. 5. BRIPC se află în următoarele tipuri de relaţii: 

a) ierarhice – BRIPC se subordonează direct prorectorului pentru programe de cercetare 

şi relaţii internaţionale; 

b) de colaborare – BRIPC colaborează cu celelalte structuri ale universităţii (facultăţi, 

departamente, servicii); 

c) de reprezentare – BRIPC poate reprezenta universitatea în relaţiile cu instituţiile 

partenere din străinătate, cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), cu Comisia Europeană, 
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cu AUF şi cu alte organisme la care universitatea este afiliată, în baza unui mandat 

special. 

 

Art. 6. Coordonarea activităților din Programul Erasmus+, program care se derulează în 

perioada 2014-2020, revine Biroului Erasmus+ din Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, constituit în conformitate cu:  

♦ Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Științifice nr. 4238/17.06.2015;  

♦ Decizia Consiliului de Administrație al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din 25.06.2015. 

Funcționarea Biroului Erasmus+ este reglementată prin Regulamentul de Funcționare 

a Biroului Erasmus+. 

Art. 7. BRIPC este condus de un șef de birou aflat în subordinea directă a prorectorului 

pentru programe de cercetare şi relaţii internaţionale.  

  

 Capitolul 3 – ATRIBUŢII ŞI ACTIVITĂŢI 

 

Art. 8. Principalele atribuţii şi activităţi desfăşurate de BRIPC, în concordanţă cu domeniile 

sale de competenţă, sunt: 

a) aplicarea strategiei Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău în domeniul relaţiilor 

internaţionale; 

b) sprijinirea participării active a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău la 

programele europene;  

c) sprijinirea participării active a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău la 

programele şi acţiunile organismelor internaţionale la care universitatea este afiliată; 

d) gestionarea fondurilor europene şi monitorizarea activităţilor derulate de către 

Universitate în cadrul Programului Erasmus+; 

e) gestionarea informaţiilor cu privire la programele şi proiectele internaţionale la care 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este coordonator sau partener; 

f) colaborarea şi participarea la activităţile specifice organizate sub egida francofoniei de 

către Universitate, parteneri, centrele şi serviciile culturale, Agenţia Universitară a 

Francofoniei (AUF),  Biroul Regional al Europei Centrale şi Orientale (BECO) al 

AUF, Ambasada Republicii Franceze la Bucureşti, etc.; 
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g) difuzarea informaţiilor despre bursele în străinătate pentru studenţi, cadre didactice şi 

personal, prin ofertele lansate de: Agenția de Credite și Burse în Străinătate, AUF, 

DAAD, Programul Fulbright, etc. 

h) participarea la seminarii, conferinţe şi alte reuniuni de informare şi formare pe 

probleme specifice activităţii BRIPC; 

i) păstrarea şi arhivarea tuturor informaţiilor şi documentelor justificative privind 

derularea programelor comunitare, privind activitatea de cooperare internaţională a 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

j) comunicarea permanentă cu departamentele similare din universităţile partenere în 

vederea menţinerii şi dezvoltării relaţiilor cu omologii din aceste instituţii; 

k) colaborarea în recrutarea studenţilor internaţionali şi orientarea acestora spre 

facultăţile şi departamentele corespunzătoare; 

l) diseminarea informaţiilor privind calendarul acţiunilor şi apelurilor de propuneri de la 

nivel internaţional; 

m) sprijinirea organizării de manifestări internaţionale în cadrul Universităţii. 

 

 Capitolul 4 – DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 9. Atribuţiile personalului BRIPC sunt stabilite prin fişa postului. 
 

Art. 10.  Modificarea prezentului regulament se face cu aprobarea majorităţii simple a 

membrilor Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
 

Art. 11. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău din data de 15.07.2015. 
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Regulament de funcţionare a Biroului Erasmus+ 

 

1. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Biroul Erasmus+ este o structură organizatorică din cadrul Biroului de Relaţii 

Internaţionale și Programe Comunitare al Universităţii Vasile Alecsandri din Bacău, destinată 

implementării şi coordonării operative a programelor finanţate de către Comisia Europeană, în 

perioada 2014 – 2020, în domeniul educației și formării profesionale. 

Cadrul legislativ care a condus la înfiinţarea Biroului Erasmus+ în Universitatea 

„Vasile Alecsandri”  din Bacău este definit prin: 

- Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Științifice nr. 4238/17.06.2015;  

- Decizia Consiliului de Administrație al Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău din 25.06.2015. 

 

2. CONSTITUIREA BIROULUI ERASMUS+ 

 

Biroul Erasmus+ din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău este organizat 

şi funcţionează în baza Ordinului MECȘ 4238/17.06.2015 privind funcţionarea Birourilor 

Erasmus+ în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate și stabilirea atribuțiilor 

acestora. 

Biroul Erasmus+ este o structură organizatorică fără personalitate juridică, având ca 

principală misiune implementarea strategiilor de dezvoltare a parteneriatelor internaţionale în 

cadrul programelor coordonate de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP). 

Biroul Erasmus+ este o componentă a Biroului de Relații Internaționale și Programe 

Comunitare din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.  

Biroul Erasmus+ din cadrul Universitatea „Vasile Alecsandri”  din Bacău colaborează 

cu conducerile facultăţilor şi departamentelor implicate în schimburile academice în cadrul 

programelor comunitare, cu asociaţii studenţeşti şi cu diferite organisme externe pentru 
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diseminarea informaţiilor referitoare la programele comunitare şi pentru organizarea 

activităţilor specifice gestionării şi derulării acestora. 

La nivel naţional, Biroul Erasmus+ din Universitatea „Vasile Alecsandri”  din Bacău 

este subordonat ANPCDEFP, căreia îi raportează după un calendar stabilit la nivel naţional, 

prin proceduri specifice, asupra modului de desfăşurare a tuturor programelor active, asupra  

gestiunii resurselor financiare şi a aplicării politicilor specifice. 

Finanţarea activităţilor Biroul Erasmus+ se realizează în condiţiile legii, din fonduri 

destinate organizării şi gestionării programelor comunitare şi din fonduri proprii şi/sau din 

surse externe.  

 

3. ATRIBUŢIILE BIROULUI ERASMUS+  

 

Biroul Erasmus+ din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău are 

următoarele atribuţii principale: 

a) identificarea proiectelor care se derulează în Universitate, finanțate prin Erasmus+, și 

alcătuirea unei baze de date corespunzătoare, care va fi actualizată permanent; 

b) informarea potențialilor beneficiari și promotori de proiecte cu privire la oportunitățile de 

finanțare pentru Universitate, studenți și personal academic, prin Erasmus+; 

c) întocmirea și depunerea anuală a candidaturilor pentru proiectele instituționale de 

mobilitate; 

d) organizarea procesului de selecție a beneficiarilor de mobilități Erasmus+, în condițiile 

reglementate de Comisia Europeană; 

e) organizarea de reuniuni cu studenții selectați, înainte de plecarea în mobilitate; 

f) facilitarea, pentru studenții selectați, a contactelor cu instituțiile gazdă, în timp util, pentru 

o bună informare asupra condițiilor de cazare și a programelor concrete de lucru; 

g) organizarea și monitorizarea modului de derulare a mobilităților pentru studenți și pentru 

personalul academic outgoing și incoming, în condițiile de calitate stipulate de Carta 

Erasmus pentru Învățământ Superior (ECHE); 

h) facilitarea obținerii vizelor pentru studenți și personalul academic, atunci când este cazul; 

i) facilitarea recunoașterii rezultatelor învățării obținute în urma mobilitaților pentru studenți 

și a echivalării perioadelor de studii/plasament în străinătate, în conformitate cu 

prevederile Ordinului MECTS nr. 3223/2012, a regulamentelor din Universitate și cu 

principiile Cartei Erasmus pentru Invătamant Superior, aprobate de Comisia Europeană; 
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j) sprijinirea reintegrării studenților beneficiari de mobilități Erasmus, la întoarcerea din 

mobilitate; 

k) gestionarea contractelor de finanțare încheiate cu ANPCDEFP pentru derularea 

mobilităților studenților și personalului; 

l) actualizarea permanentă a bazei de date Mobility-Tool; 

m) sprijinirea ANPCDEFP în implementarea strategiei europene de diseminare și exploatare 

a rezultatelor proiectelor, prin identificarea exemplelor de bună practică, a metodelor 

inovatoare și a rezultatelor profesionale transferabile și prin transmiterea acestor 

informații către Agenție și promovarea lor la nivel local; 

n) consilierea beneficiarilor sau a potențialilor beneficiari de granturi de mobilitate; 

o) raportarea către MECŞ, ANPCDEFP şi către alte instituţii abilitate, asupra proiectelor 

Erasmus+ care se derulează în Universitate; 

p) colaborarea cu membrii altor reţele de sprijin în domeniul învăţământului universitar, 

preuniversitar, tineretului şi sportului, în scopul realizării schimbului de bune practici, al 

asigurării coerenţei acţiunilor şi al implementării cu succes a Programului Erasmus+. 

 

 

4. ATRIBUŢIILE COORDONATORULUI INSTITUŢIONAL ERASMUS+ 

 

Coordonatorul Instituţional Erasmus+ este numit prin decizie a rectorului, după 

aprobarea de către Consiliul de Administraţie al Universităţii. 

Coordonatorul Instituţional Erasmus+ coordonează activitatea Biroului Erasmus+ şi 

este subordonat rectorului şi prorectorului pentru programe de cercetare şi relaţii 

internaţionale. 

Coordonatorul Instituţional Erasmus+ răspunde în faţa  conducerii Universităţii pentru 

bunul mers al activităţilor derulate prin Programul Erasmus+. 

Coordonatorul Instituţional Erasmus+ conlucrează cu celelalte structuri centrale ale 

Universităţii din domeniile didactic, de cercetare, resurse umane, financiar-contabil, social, 

etc. pentru buna desfăşurare a activităţilor sale.  

 Coordonatorul Instituţional Erasmus+ din cadrul Universităţii are următoarele 

atribuţii: 

a) coordonează gestionarea administrativă şi financiară a programelor comunitare; 

b) coordonează activităţile din cadrul Biroului Erasmus+ privind pregătirea, organizarea, 

monitorizarea şi evaluarea mobilităţilor desfăşurate în cadrul programului Erasmus+; 
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c) colaborează cu coordonatorii Erasmus+ de la nivel de facultate şi cu cadrele didactice 

responsabile de acorduri inter-instituţionale, precum şi cu asociaţii studenţeşti sau cu 

organisme externe în vederea organizării optime a mobilităţilor; 

d) asigură corespondenţa operativă cu partenerii instituţionali în vederea bunei desfăşurări a 

proiectelor de cooperare internaţională; 

e) informează periodic conducerea Universităţii asupra derulării programelor comunitare, 

coordonează elaborarea rapoartelor instituţionale adresate forurilor competente, respectiv 

către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Naţională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Comisia Europeană etc.; 

f) având delegarea rectorului, poate desfăşura activităţi de reprezentare în scopul extinderii 

parteneriatelor internaţionale ale instituţiei. 

 

5. ATRIBUŢIILE RESPONSABILILOR DIN BIROUL ERASMUS+ 

 

Responsabilii Erasmus+ sunt angajaţi permanenţi ai Universităţii, având prevăzute în 

fişa postului activităţi corespunzǎtoare. 

Responsabilul Erasmus+ din cadrul Biroului Erasmus+ are următoarele atribuţii: 

a) execută gestiunea financiară a fondurilor provenite din programul Erasmus+: repartizarea 

fondurilor pe facultăţi, calculul granturilor şi întocmirea contractelor financiare pentru 

participanţii la mobilităţi, întocmirea documentelor financiare pentru Serviciul 

Contabilitate; 

b) realizează raportarea periodică către ANPCDEFP (raport financiar, raport narativ, ş.a.); 

c) coordonează activităţile de selecţie a studenţilor; 

d) asigură monitorizarea desfăşurării mobilităţilor, prin controlul fluxului de documente şi 

informaţii spre şi dinspre universităţile partenere; 

e) realizează activităţile de asistenţă tehnică, asigurând pregătirea, organizarea, 

monitorizarea şi evaluarea mobilităţilor desfăşurate în cadrul programului Erasmus+; 

f) centralizează informaţiile provenite de la facultăţi referitoare la selecţia candidaţilor şi la 

desfăşurarea mobilităţilor; 

g) realizează materiale promoţionale pe suport scris şi/ sau electronic referitoare la 

programele pe care le gestionează; 

h) asigură redactarea, multiplicarea, difuzarea materialelor informative; 
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i) actualizează baza de date privind colaborările prin programul Erasmus+, organizează 

periodic evenimente de informare pentru asigurarea transparenţei şi pentru diseminarea 

informaţiilor şi a bunelor practici; 

j) diseminează în universitate apelurile pentru proiecte, din cele care fac obiectul său de 

activitate; 

k) desfăşoară alte activităţi specifice stipulate în fişa postului. 

 

 6. ATRIBUŢIILE COORDONATORILOR ERASMUS+ LA NIVEL DE 

FACULTATE 

 

Coordonatorii Erasmus+ de la nivelul facultăţilor au următoarele atribuţii: 

a) Realizează şi actualizează permanent, în colaborare cu Biroul Erasmus+, baza de date cu 

acordurile inter-instituţionale ale facultăţilor; 

b) Acordă asistenţă în întocmirea programelor de studii/plasament aferente fiecărei mobilităţi 

studenţeşti (formularele de Learning Agreement for Studies/Traineeship); 

c) Organizează şi asigură buna desfăşurare a selecţiei studenţilor la nivelul facultăţii, 

conform calendarului stabilit de către Biroul Erasmus+; 

d) Asigură coordonarea şi monitorizarea mobilităţilor de studenţi şi cadre didactice incoming 

şi outgoing la nivelul facultăţii; 

e) Asigură comunicarea permanentă cu structura de conducere a facultăţii; 

f) Asigură respectarea integrală a regulamentelor de recunoaştere a studiilor şi creditelor 

pentru studenţii participanţi în programul Erasmus+; 

g) Realizează rapoartele pentru Biroul Erasmus+; 

h) Actualizează permanent avizierul Erasmus de la nivelul facultăţii. 

 

 7. DISPOZIŢII FINALE 

 

 Aplicarea efectivă a prezentului regulament este reglementată prin instrucţiuni 

specifice de lucru privind desfăşurarea activităţilor Erasmus+, elaborate şi/sau revizuite 

periodic de către Biroul Erasmus+. 

 Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea Biroului Erasmus+, cu 

aprobarea Senatului, în funcţie de schimbările în strategia Uniunii Europene, a ANPCDEFP şi 

a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

 Acest regulament a fost aprobat în Şedinţa Senatului din data de 15.07.2015.               
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Bursa Locurilor de Muncă la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

În perioada 09 – 10.07.2015, în intervalul orar 11:00 – 17:00, în Sala de Sport a 

Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, s-a desfășurat BURSA LOCURILOR DE 

MUNCĂ pentru absolvenții de studii universitare din Bacău. Evenimentul a debutat cu o serie 

de conferințe și workshopuri, în care au fost prezentate facilitățile fiscale oferite absolvenților 

din promoția 2015, dar și angajatorilor, cu evidențierea tehnicilor de redactare a CV-ului și a 

modalității de prezentare la un interviu de angajare. De asemenea, s-au purtat discuții și 

despre antreprenoriat, ca șansă de ocupare pe cont propriu pe piața muncii și despre 

importanța voluntariatului. Firmele participante au prezentat absolvenților oferta de locuri de 

muncă care include domenii precum industrie alimentară, aeronautică, comerț și servicii, 

desfășurând totodată și activități de selecție. 

În cea de a doua zi a evenimentului au avut loc întâlniri la standuri între  angajatorii și 

absolvenții participanți, prilej cu care au avut loc o serie de recrutări de personal în vederea 

unor viitoare angajări. Întâlnirea face parte din seria activităților organizate în cadrul 

proiectului „Integrarea pe piața muncii a absolvenților 2015 – facilități fiscale oferite de stat”. 

Principalii organizatori ai acestui eveniment sunt Camera de Comerț și Industrii Bacău și 

AJOFM Bacău,  Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău fiind unul din partenerii 

implicați în acest proiect. 
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12 
 

 

Şcoala Francofonă de Vară, ediția a VI-a 

 

În perioada 13-24 iulie 2015 s-a deschis, la Oneşti,  Şcoala Francofonă de Vară (Ecole 

Francophone d’Eté), ediţia a VI-a. Acest proiect educaţional este organizat de Colegiul  

Naţional „Dimitrie Cantemir” Oneşti, în parteneriat cu Facultatea de Litere a Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din Bacău, Haute Ecole Libre Mosane (HELMO) din Liège, Belgia, 

cu Primăria şi Consiliul Local Oneşti şi Biblioteca Municipală „Radu Rosetti”.  

Cursanţii sunt elevi de la liceele oneştene şi studenţi de la Facultatea de Litere din 

Bacău. Alături de profesorii lor de limba franceză fac echipă, şi în acest an, formatori din 

Belgia, studenţi francofoni nativi, care îi antrenează pe tinerii români în activităţi 

nonformale, ludice şi artistice. Aceste activităţi vizează ameliorarea competenţelor 

lingvistice ale elevilor şi studenţilor din această zonă, creşterea motivaţiei de a studia 

limba lui Voltaire, ştiută fiind diminuarea interesului pentru limba franceză în ultimii ani 

în şcolile din România. Este astfel încurajat sentimentul de apartenenţă la familia 

europeană prin promovarea valorilor morale, spirituale, culturale europene, a unei 

atitudini responsabile faţă de educaţie şi învăţământ.  

Proiectul, iniţiat de Emilia Munteanu, conferenţiar universitar la Facultatea de Litere a 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, este dus mai departe în acest an de o echipă 

inimoasă coordonată de Lăcrămioara Agachi, profesor la Colegiul Naţional „Dimitrie 

Cantemir” şi Felicia Filip, directorul instituţiei, respectiv, din partea Facultăţii de Litere, 

de conferenţiar universitar Simina Mastacan, decanul Facultăţii şi asistent universitar 

Florinela Floria. Trebuie menţionat şi ataşamentul studenţilor participanţi la acest proiect, 

atât români cât şi străini, unii dintre ei aflându-se pentru a doua sau chiar a treia oară 

consecutiv la Oneşti. Este cazul studentului Frederick Kienen, de la HELMo - Liège, aflat 

la a treia experienţă EFE, care a constituit punctul de plecare pentru alte programe 

educaţionale – o perioadă de studiu în cadrul programului Erasmus, ca şi un stagiu de 

practică pedagogică, efectuate sub auspiciile Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

în cursul acestui an universitar.  
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Proiectul Internațional Playing for Learning / Jouer pour apprendre 
 
 

În perioada 13-19 iulie 2015 se desfăşoară la Bacău întâlnirea finală din proiectul 

PLALE (“Playing for Learning”), proiect european Gruntdvig în cadrul căruia se promovează 

învăţarea limbilor străine prin intermediul teatrului. Parteneri europeni în acest proiect sunt 

universităţi populare din cinci ţări europene: University of the Third Age of Pavia (UNITRE) 

– Pavia – Italia (coordonator), Universidad Popular para la Educación y Cultura of Burgos 

(UNIPEC) – Spania, Associação de Professores do Concelho de Almada (The Teachers 

Association of the Municipality of Almada) APCALMADA – Portugalia, English Com’Eddy 

Theatre, Bordeaux – Franţa, Laboratorio Teatro Tra le Righe, Berlin – Germania. 

Programul include o serie de activităţi derulate la instituţiile partenere din România 

(Şcoala Populară de Arte şi Meserii, Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri”, 

Muzeul de Ştiinţe Naturale „Ion Borcea”). Însă manifestările teatrale vor constitui momentele 

de referinţă ale acestor zile: reprezentaţia finală a proiectului, desfăşurată sub genericul 

“Breaking Barriers. Building a Common Performance”, la Sala „Ateneu” a Filarmonicii 

Mihail Jora, în data de 16.07.2015, orele 15, urmată de reprezentaţia în limba engleză a piesei 

“Overtones”, pusă în scenă de studenţii trupei  “Playing with Vivid Puppets”. Profesorii şi 

elevii Şcolii Populare de Arte şi Meserii vor prezenta tradiţiile şi obiceiurile specifice zonei în 

data de 17.07.2015, la Centrul de Cultură „George Apostu”, începând cu orele 15. La finalul 

acestei săptămâni interculturale, membrii proiectului sunt invitaţi la Festivalul Naţional de 

Folclor care se desfăşoară la Slănic Moldova. 

Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău este reprezentată în 

proiect de Conf. dr. Emilia Munteanu (franceză) şi Asist. dr. Cătălina Bălinişteanu (engleză) 

care  au descoperit în cărţile de didactică, dar şi prin stagiile de perfecţionare de la Cavilam, 

Vichy, Sibiu că teatrul oferă actorilor/cursanţilor un mod plăcut şi rapid de a învăţa o limbă 

străină.  În cadrul Facultăţii de Litere există o importantă activitate teatrală, trupele de teatru 

studenţeşti “De quoi s’agit-il?” (în limba franceză) şi “Playing with Vivid Puppets” (în limba 

engleză) fiind prezenţi la multe festivaluri de profil din ţară şi străinătate. 

Cadrele didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău au făcut parte din 

proiectul KALECO (Kaléidoscope : Langues en couleurs), coordonat de Universitatea din 

Pavia,  care a pus accent printre altele pe importanţa teatrului în predarea limbilor străine şi 

din care a luat naştere şi acest proiect; Trupa de teatru “De quoi s’agit-il?” a pus în scenă în 

cadrul acelui proiect piesa « Le bus des langues et des arts » cu ocazia „Festivalului dei 

lingue” la Universitatea din Pavia, Italia. 
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Proiectul PLALE astfel pare să fie ocazia potrivită pentru a continua activitatea de 

cercetare de la Facultatea de Litere privind predarea limbilor străine şi să experimenteze o 

didactică nouă, cea a jocului teatral.  
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Echipa Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău s-a clasat pe locul doi în  

Campionatul European Universitar de volei feminin 
 
 
 

Echipa Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău s-a clasat pe locul doi la prima 

ediţie a Campionatului European Universitar de volei deschis echipelor feminine, competiţie 

organizată în premieră la Camerino (Italia). În finală studentele ori masterandele din Bacău au 

pierdut cu scorul de 2-3 în faţa formaţiei Universităţii Tambov (Rusia), pe care o învinsese, 

însă, în grupă, cu scorul de 3-1. 

 „Am avut meciul în mână după ce am câştigat cu 25-20 şi 25-21, primele două seturi, 

mai ales prin jocul bun la blocaj. A survenit în cea de a trei parte a meciului o relaxare şi am 

pierdut setul cu 21-25. Din păcate, în partea a patra a partidei s-au produs mai multe greşeli 

individuale de preluare din serviciu şi de neatenţie în atac, pe fondul unei reveniri în forţă a 

rusoaicelor şi setul s-a încheiat în favoarea lor cu 15-25. O revenire se părea că va fi în ultimul 

set, dar deşi au luptat mult, jucătoarele mele nu au mai reuşit să facă faţă finalului tensionat. 

Am regretul că am pierdut în faţa unei formaţii pe care o învinsesem clar în grupă, dar până la 

urmă am ocupat un loc doi merituos în prima ediţie a unei competiţii de viitor la care au fost 

prezent nume importante din voleiul feminin european”, a declarat Florin Grapă, profesor la 

Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău, antrenorul Ştiinţei Bacău. 

 Potrivit acestuia, competiţia a fost şi „un prilej de edificare, atât asupra evoluţiei unor 

titulare de la echipa Ştiinţa, ce şi-a propus să rămână între fruntaşele voleiului feminin 

românesc, dar şi a potenţialului unor tinere pe care aspiră la integrarea în lotul de 

performanţă”. Băcăuancele învinseseră în semifinale cu scorul de 3-1 echipa Universităţii din 

oraşul polonez Wroclaw, în sferturi trecuseră cu 3-0 Universitatea din Sankt-Gallen (Elveţia), 

iar în prima fază a competiţiei obţinuse victorii cu 3-1 atât în faţa adversarei din finală, 

Universitatea Tambov (Rusia), dar şi a formaţiilor reprezentând Universitatea din Groningen 

(Olanda) şi Universitatea Camerino, oraşul gazdă al competiţiei. Universitatea „Vasile 

Alecsandri” le-a utilizat în cele patru jocuri pe Moisă, Baciu, Ciocian, Ciucu, Şipoş, Lungu, 

Gheorghiţă, Pătrăşcanu şi Albu. 
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Admiterea la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
 
 
 

Universitatea de stat „Vasile Alecsandri” din Bacău are 54 de ani de experienţă în 

învăţământul superior, fiind acreditată atât pe plan naţional de către Agenţia Română de 

asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, cât şi pe plan internaţional de către European 

University Association, prin Institutional Evaluation Programme. Oferta educaţională a celor 

5 facultăţi Inginerie, Litere, Ştiinţe, Ştiinţe Economice, Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi 

Sănătăţii cumulează un număr de 35 de programe de studii universitare de licenţă şi 24 de 

master. Admiterea variază ca metodologie de la o facultate la alta, dar se păstrează concursul 

de dosare la toate facultăţile în funcţie de mediile de bacalaureat şi de proba de specialitate de 

la acest domeniu. La Inginerie, Ştiinţe şi Ştiinţe Economice vor fi concursuri de dosare, la 

Litere probe de competenţe, iar la Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii 

probe de aptitudini. Pe lângă aceste programe, studenţii Universităţii  „Vasile Alecsandri” din 

Bacău pot accesa cursurile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.  

Universitatea dispune de 2 campusuri universitare, Bibliotecă, 900 de locuri de cazare în 

cămine, Restaurantul Universității, Bază sportivă, Radio studențesc UNSR Bacău. 

Universitatea are încheiate 104 acorduri inter-instituţionale ERASMUS cu 76 de universităţi 

din 19 ţări: Bulgaria, Belgia, Germania, Danemarca, Spania, Finlanda, Franţa, Grecia, 

Croaţia, Italia, Republica Macedonia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, 

Slovenia, Turcia. Studenții se implică activ în Liga Studețească în activități extracurriculare, 

culturale și sportive și pot beneficia de burse de merit, de studii, sociale și din venituri proprii. 

Pentru studiile universitare de licenţă oferta educaţională cumulează un număr de 724 de 

locuri bugetate şi 1740 de locuri cu taxă. De asemenea, studiile universitate de master oferă 

370 de locuri bugetate şi 790 locuri cu taxă. Perioadele de înscriere pentru licenţă, precum şi 

taxele de înscriere ale celor cinci facultăţi pentru care puteţi opta sunt: Facultatea de Inginerie 

13-31 iulie, taxa de înscriere este de 120 ron; Facultatea de Litere 13-25 iulie, 200 lei; 

Facultatea de Ştiinţe 13-31 iulie, 13-29 iulie, 130 lei; Facultatea de Ştiinţe Economice 13-25 

iulie, 150 lei; Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii 6-20 iulie, 6-18 iulie şi 

6-28 iulie, 200 lei (Educaţie fizică şi sport, Kinetoterapie), 150 lei (Terapie ocupaţională).  

Perioadele de înscriere şi taxele de admitere pentru master sunt: Facultatea de Inginerie 

13-31 iulie, 120 lei; Facultatea de Litere 13-23 iulie, 200  lei; Facultatea de Ştiinţe 13-30 iulie, 
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130 lei; Facultatea de Ştiinţe Economice 13-24 iulie, 130 lei; Facultatea de Ştiinţe ale 

Sportului, Mişcării şi Sănătăţii 20-25 iulie, 200 lei. 
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Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a găzduit  
Campionatul European al Persoanelor cu Dizabilități 

 
 

În luna august, Bacăul a fost gazda competiției internaționale „Decathlon Integrative 

Meeting of Friends”, dedicat persoanelor cu dizabilități. Prima competitie Decathlon a fost în 

1992, în Austria, iar numărul de participanți a crescut de la an la an, din 1999 devenind oficial 

Campionatul European al Persoanelor cu Dizabilități. Evenimentul, aflat la ediția a XVI-a, 

este organizat pentru prima oară în țara noastră și se desfășoară pe terenurile de sport ale 

Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea fiind partener prin Facultatea de 

Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății în realizarea acestei competiții. Peste 100 de 

sportivi din Polonia, Austria, Ucraina și România s-au înscris, formând 9 echipe și participând 

la cele zece probe atletice. Deschiderea a avut loc pe 26 august 2015, ora 9, în Aula 

Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, iar pe parcursul celor două zile de competiție 

participanții au trecut prin următoarele probe: alergare 200 m, șut la poartă, săritura în 

înălțime, golf, bocc, baschet, săritura în lungime, aruncarea greutății, aruncarea mingii de 

oină, săritura în înălțime. Atleți adulți, de toate vârstele, cu dizabilități psihice sau chiar fizice 

au demonstrat că nu există bariere care să-i împiedice să participe la astfel de competiții.  
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În cadrul Proiectului POSDRU REGIOSIM studenți și profesori de la  

Ingineria Mediului au participat la un schimb de experiență în Italia 

 
Luna iulie a fost una plină de evenimente 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. Pentru 30 de zile, 10 studenți de la Ingineria Mediului 

de la universitatea băcăuană și 10 de la cea ieșeană au fost oaspeții Universității Politehnice 

din Torino. Clasificată drept cea mai mare universitate de acest tip din Italia și una dintre cele 

mai importante din Europa, universitatea torineză a fost o gazdă bună pentru studenții români. 

Aceștia au avut ocazia să participe la cursuri ținute de profesori ai universității gazdă, alături 

de studenți din alte țări, să efectueze vizite de lucru la obiective de interes din domeniul lor de 

studiu, dar și să cunoască mai multe despre viața de student din Italia și să viziteze obiective 

turistice din zonă. La evaluarea finală de la sfârșitul stagiului studenții au obținut rezultate 

foarte bune, deși instruirea s-a făcut în engleză sau italiană, fapt ce demonstrează buna 

pregătire a acestora în cadrul universităților din care provin. 

Cumulând impresiile studenților după acest schimb de experiență reise utilitatea unui 

astfel de demers, precum și posibilitățile ce se deschid în vederea practicării carierei 

profesionale dorite: „A fost o experiență ce mi-a permis sa mă dezvolt personal și profesional, 

aceasta pentru că am putut cunoaște un mediu cultural nou și un alt sistem universitar, cu 

înalte norme academice. În aceasta lună de mobilitate am acumulat noi cunoștințe legate de 

domeniul meu de studiu, ceea ce îmi oferă un plus de încredere în ceea ce privește viitoarea 

mea traiectorie evolutivă”, ne-a declarat Laura Diana Hîrlea, anul II master Controlul și 

Monitorizarea Calității Mediului. 

Gabriel Solomon, absolvent master Managementul Protecției Mediului în Industrie 

consideră că „stagiul desfășurat la Torino îl pot descrie ca pe o experiență pe care orice 

student trebuie să o încerce măcar o dată. Am descoperit în acest stagiu un stil de viață mult 

diferit față de al nostru și oameni cu o mentalitate diferită de a noastră. Pot spune că am avut 

foarte multe de câștigat în special pe plan profesional”.  
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Pentru Cosmin Luca, anul II master Controlul și Monitorizarea Calității Mediului, 

„mobilitatea de la Torino a fost o experiență reușită și educativă în care am învățat multe 

lucruri noi, care, mie personal îmi sunt de folos la locul de muncă. Am putut observa prin 

cursurile de aprofundare și vizitele efectuate cum trebuie să avem grijă să protejam mediul în 

care trăim”. 

La începutul lunii iulie, tot în cadrul proiectului, au fost oaspeții colegilor italieni și 12 

cadre didactice universitare, șase de la Bacău și șase de la Iași. Cu această ocazie au avut loc 

întâlniri cu membri ai conducerii Universității Politehnice din Torino, cu colegi din domeniul 

Ingineria Mediului, s-au stabilit posibilități de colaborare viitoare, în cadrul altor proiecte, au 

fost vizitate baze de cercetare și obiective de interes din domeniu.  
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IN2RURAL – un nou proiect european la 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău continuă seria proiectelor legate de 

sursele regenerabile de energie. Noua inițiativă poartă titlul Practici inovatoare în domeniul 
energiilor regenerabile pentru a îmbunătăți inserţia profesională în mediul rural, acronim 
IN2RURAL și a fost dezvoltată într-un parteneriat ce include trei țări: România, Spania și 
Ungaria. 

Proiectul IN2RURAL se derulează în cadrul Programului  Erasmus +, pe o perioadă 
de trei ani, septembrie 2014 - august 2017. Consorțiul proiectului integrează universități 
publice și IMM-uri: Universitatea Jaume I și Heliotec (Spania), Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău și General Electric (România), Karoly Robert Foiskola și Geolin 
(Ungaria). 

Obiectivul general al proiectului este de a promova practici inovative în sectorul 
energiilor regenerabile cu scopul de a crește gradul de inserție profesională al absolvenților de 
universități în zonele rurale din Bacău (România), Castellón (Spania) și  Gyöngyös (Ungaria). 

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt studenții, în mod deosebit cei care urmează 
specializări legate de energia regenerabilă și dezvoltarea rurală. Pentru ei vor fi organizate 
cursuri online și stagii de practică în țările participante la proiect, vor fi implicați în activități 
desfășurate într-un mediu internațional, toate acestea având drept rezultat creșterea 
competențelor tehnice și îmbunătățirea șanselor de angajare la sfârșitul cursurilor universitare.  

La rândul lor, universitățile, întreprinderile, colaboratorii și susținătorii locali ai 
proiectului își vor consolida competențele de a lucra la un nivel european, își vor crește 
vizibilitatea și vor dezvolta relații de colaborare. 

Informații suplimentare pentru cei intersați se găsesc pe pagina web a proiectului 
http://www.in2rural.ub.ro/. 
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