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Ziua Porţilor Deschise

Miercuri, 8 mai 2019, începând cu ora 10, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
a avut loc Ziua Porţilor Deschise. La eveniment au participat peste 150 de elevi de la liceele din
municipiul Bacău. Elevii, împreună cu profesorii au avut posibilitatea de a interacţiona cu studenţii şi
cadrele didactice universitare, au vizitat cele două campusuri, amfiteatrele şi sălile de laborator,
biblioteca universității, baza sportivă, căminele şi restaurantul universităţii, postul de radio studenţesc
UNSR Bacău și postul Academic TV. Acţiunea s-a încadrat într-un proiect mai amplu, Luna Porţilor
Deschise la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, când grupuri de elevi şi profesori, atât din
Bacău, cât şi din celelalte judeţe apropiate au vizitat universitatea şi au avut ocazia de a cunoaşte
mediul academic.
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Cursul festiv al absolvenţilor, promoţia 2019
Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău şi-a sărbătorit noii absolvenţi, printr-un curs festiv
care s-a transformat într-o adevărată sărbătoare. Cei peste 1.700 de studenţi au fost felicitaţi de
conducerea universităţii şi a celor 5 facultăţi, profesorii lor şi invitaţi speciali din mediul administrativ,
socio-economic şi cultural. Studenţii Facultăţilor de Inginerie, Litere, Ştiinţe, Ştiinţe Economice,
Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii au participat la Cursul Festiv al Absolvenţilor care a avut loc
la Teatrul de Vară „Radu Beligan” din Bacău. Din totalul de 1786 de absolvenţi, 1189 sunt de la ciclul
universitar de licenţă, 592 de la master și 5 de la doctorat.
Sub coordonarea coregrafului Robert Costrovanu, Formaţia de dansuri populare a Universităţii
„Vasile Alecsandri” din Bacău „Pasteluri băcăuane” reuneşte cei mai talentaţi studenţi: Maria
LIȘCIUC, Georgiana Teodora CRISTIAN, Sebi IȘVANCA, Olivia OLTEANU, Anișoara CECHIR,
Delia CIOBANU, Diana Lavinia ȘERBAN, Loredana JIPA, Ancuța GOSAV, Mirela GRIGORAȘ,
Andreea-Mădălina VÎNĂU, Ioana AȘTEFĂNOAIE, Doina AMANU, Andrei Daniel ȘCHIOPU,
Bogdan AILIOAIE, Eduard ROCA, Ionuț AILIOAIE, Andrei MOCANU și Mihăiță NIȚĂ.
Echipa de majorete a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, „Cheia succesului” este
coordonată de către Roxana-Nicoleta POPA - Faculatatea de Științe ale Mișcării, Sportului şi Sănătăşii
- program de studii - Performanţă sportivă, împreună cu studente de la toate cele 5 facultăți: CarinaOxana CALEAP (AMCTL), Ștefana-Narcisa GABOR (KMS), Georgiana-Teodora CRISTIAN
(Matematică), Annamaria DANCĂ (IB), Gabriela-Elena DRAGOMIR (AMCTL), Denissa-Elena
GHIDIBACA (CIG), Ștefania DOSPIN (EFS), Cristina-Ioana HÂRBU (EFS), Andreea-Raluca PUIU
(KMS), Iuliana BELCESCU (TO), Cristina BOCĂNEȚ (KMS), Adelina CASIAN (KMS) , Adriana
Cumatrenco (CIG), Maria LIȘCIUC (KMS), Bianca VORNICU (CIG) și Bianca MUTU (PIPP).
Evenimentul organizat de studenţi, prin Asociaţia Liga Studenţească, a fost prezentat de
Andreea Spulber şi Ştefănuţ Buhuş şi a inclus momente artistice deosebite: echipa de majorete a
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, „Cheia succesului”, Formația de dansuri populare a
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, „Pasteluri băcăuane”, un program muzical la care şi-au
adus contribuţia studenţii: Maria-Magdalena Gavriloaia, Tatiana Captaciuc, Andreea Spulber, Brighita
Iștoc, Alexandra Anghelache.
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Facultatea de Inginerie de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a sărbătorit 43
de ani de învățământ tehnic superior

Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, în
perioada 22- 24 mai 2019, o serie de manifestări ştiinţifice de amploare: Conferinţa Internaţională
OPROTEH ( Constructive and Technological Design Optimization in the Machines Building Field,
ediţia a XIV-a) şi Conferinţa Internaţională CISA (International Conference of Applied Sciences,
ediţia a XI-a), la care se adaugă cea de a 57 întrunire a Consorțiului de Inginerie Economică din
România.
Evenimentele științifice din acest an omagiază împlinirea a 58 de ani de învățământ superior la
Bacău și a 43 de ani de învățământ tehnic superior. S-au înscris cu lucrări cadre didactice şi cercetători
din străinătate: Franţa, Canada, Grecia, Spania, Republica Cehă, Polonia, Chile, Coasta de Fildeş,
Ungaria, Algeria, Turcia, Bulgaria, Republica Moldova, precum și numeroși colegi din țară din
București, Iași, Timişoara, Braşov, Craiova şi Bacău. Programul cumulează un număr de 140 de
lucrări, din care 43 din străinătate şi 97 din ţară.
La deschidere au participat din partea autorităţilor doamna Maricica Coşa – Prefectul Judeţului Bacău
şi domnul Constantin Scripăţ – Viceprimarul Municipiului Bacău care au felicitat Universitatea,
respectiv Facultatea de Inginerie, pentru contribuţia adusă la formarea tinerei generaţii.
În prezidiu s-au aflat Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin Nedeff, Preşedintele Senatului, Prof.
univ. dr. ing. Carol Schnakovszky, Rectorul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Prof. univ.
dr. ing. Valentin Zichil, Decanul Facultăţii de Inginerie, Prof. univ. dr. ing. ec. Ioan Abrudan,
Preşedinte Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România, Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca, Prof. univ. dr. Monica Izvercianu, Preşedinte Consorţiul de Inginerie Economică din
România, Universitatea Politehnica Timişoara, Prof. univ. dr. ing. Radu Dumitru Stanciu,
Universitatea Politehnica din Bucureşti, Prof. univ. dr. ing. Constantin Cărăuşu de la Universitatea
„Gh. Asachi” din Iași.
Totodată a avut loc şi lansarea proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas
pentru o carieră în industria alimentară” care vizează dezvoltarea competențelor profesionale și
transversale pentru 70 de studenți din învățământul superior înscriși în cadrul Universității „Vasile
Alecsandri” din Bacău prin organizarea de stagii de practică, valorificarea parteneriatelor dintre
mediul educațional și angajatori, accesul la servicii de consiliere și orientare profesională pentru
creșterea șanselor de angajare.

6

7

Concursul judeţean de dezbateri „Eu aleg EUropa!”

Centrul de Informare Europe Direct Bacău, în parteneriat cu Centrul Informare Europe Direct
Valea Trotușului-Comănești și Inspectoratul Școlar Județean Bacău, a organizat joi, 9 mai 2019,
începând cu ora 13.00, etapa finală a Concursului județean de dezbateri academice „Eu aleg EUropa!”.
Gazda evenimentului este Facultatea de Litere (Amfiteatrul „Dumitru Alistar”) a Universității „Vasile
Alecsandri” din Bacău.
Concursul „Eu aleg EUropa!” s-a desfăşoarat în perioada 1 februarie – 9 mai 2019, în formatul de
dezbateri World Schools (WS), având drept concurenți elevi din 16 instituții de învățământ liceal din
județul Bacău, care doresc să îşi valorifice abilităţile de argumentare și dezbatere. Prin organizarea
celor trei faze (locală, zonală și județeană) ale acestui concurs, se urmărește informarea și
conștientizarea elevilor și cadrelor didactice băcăuane cu privire la importanța exercitării dreptului de
vot la Alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. De altfel, acest eveniment s-a înscris în seria
activităților de informare asupra rolului Parlamentului European și al procesului de alegere a
reprezentanților pentru forul legislativ european, organizate local cu sprijinul Reprezentanței Comisiei
Europene în România și al Biroului Parlamentului European în România.
Miza pusă în joc pentru marea finală de pe 9 mai, Ziua Europei, a fost atât moțiunea în sine –
Acest Parlament crede că viitorul Europei depinde de votul tinerilor la alegerile europarlamentare –
susținută sau combătută de echipele finaliste de la Colegiul Național „Ferdinand I” și Colegiul
Național „Costache Negri” Târgu-Ocna, cât și o vizită de informare și documentare la Parlamentul
European de la Bruxelles, care a fost asigurată prin contribuția financiară a Județului Bacău și a
Municipiului Bacău, parteneri ai Centrului de Informare Europe Direct Bacău.
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Lansarea proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică –
Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” (POCU/90/6.13/6.14/108612)
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, ȋn calitate de Lider, ȋmpreună cu partenerul SC
Barleta SRL anunță lansarea proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o
carieră în industria alimentară” (POCU/90/6.13/6.14/108612). Conferinţa de lansare a proiectului va
avea loc joi, 23 mai 2019, la ora 12.00, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, corp D,
Calea Mărășești nr. 157. Valoarea totală a proiectului este de 621 259,51 lei.
Obiectivul general vizează dezvoltarea competențelor profesionale și transversale pentru 70 de
studenți din învățământul superior înscriși în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău prin:
organizarea de stagii de practică; valorificarea parteneriatelor dintre mediul educațional și angajatori;
acces la servicii de consiliere și orientare profesională, în vederea creșterii șanselor de angajare în
specializările studiate.
Printre obiectivele specifice menţionăm:
OS1 - Dezvoltarea și valorificarea parteneriatului social la nivelul instituției de învățământ implicate,
prin realizarea și operaționalizarea a minim 3 parteneriate de practică cu angajatorii, în cadrul unei
Rețele de practică și prin susținerea de 5 evenimente, pe durata proiectului.
OS2 - Dezvoltarea unui set de măsuri inovative („Ziua porților deschise”, servicii de consiliere
profesională, dezvoltarea competențelor transversale) cu rol de diversificare a șanselor de angajare, pe
durata proiectului.
OS3 - Dezvoltarea competențelor profesionale specifice pentru 70 de studenți din Universitatea
„Vasile Alecsandri” din Bacău, prin adaptarea conținuturilor teoretice la cerințele locului de muncă și
prin participarea acestora la un stagiu de practică.
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Concursul regional pe teme economice „Ion Ionescu de la Brad”

Pe 18 mai 2019, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii „Vasile Alecsandri”
din Bacău, s-a desfăşurat etapa regională a Concursului regional pe teme economice „Ion Ionescu de la
Brad”.
Concursul a avut drept scop promovarea experienţei economice a elevilor de liceu în vederea
valorizării noilor cunoașteri în domeniu şi creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, prin
stimularea spiritului competiţional şi de fair-play.
Concursul ea fost organizat de: Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău, Liceul „Vasile Conta”
Tîrgu Neamţ, Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focşani, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
Bârlad, Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău şi Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni” Miercurea Ciuc.
Competiţia a fost structurată pe 8 secţiuni: Bazele contabilităţii - clasa a IX-a, Economia întreprinderii
- clasa a IX-a, Contabilitate generală - clasa a X-a, Protecția consumatorului - clasa a X-a,
Contabilitate - clasa a XI-a, Marketingul afacerii - clasa a XI-a, Statistică şi analiză economică - clasa
a XII-a, Finanţe şi fiscalitate - clasa a XII-a.
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Conferința „PERFORMED - Performanță și Calitate în Educație”,
ediția a IX-a
Joi, 16.05.2019, la Universitatea „Vasile Alecsandri” a avut loc Conferința studențească
națională PERFORMED - Performanță și calitate în educație, ediția a IX-a și Târgul opționalelor,
eveniment organizat de către Departamentul de Consiliere Profesională, în colaborare cu Facultatea de
Științe, avându-i ca profesori organizatori pe conf. univ. dr. Liliana Mâță și conf. univ. dr. CarmenVioleta Popescu.
Evenimentul a fost deschis de către doamna conf. univ. dr. Carmen-Violeta Popescu, care a adresat
încurajări participanților pentru prezentarea lucrărilor înscrise în cadrul secțiunilor ale conferinței.
Conf. univ. dr. Liliana Mâță a prezentat desfășurarea programului conferinței, după care a lansat
invitația pentru vizita în cadrul „Târgului de opționale”.
Elementul inedit al acestei ediții a fost prezența „Târgului de opționale”, prin care expozanții, cadre
didactice din învățământul preșcolar și primar, au adus în atenția vizuală a participanților idei atractive
de realizare a unor activități educaționale pentru elevi.
Două prezentări inedite au fost cea a participantei, Alexandra-Georgiana Poenaru, profesor de
sociologie și cultură civică în cadrul Colegiului Național „Roman - Vodă”, Neamț, cu lucrarea
„Discriminare și inechități sociale pe piața muncii. Cazul imigranților români din Italia” și Paul-Alin
Butunoi, absolvent al Facultății de Inginerie, programul de studii Tehnologia construcțiilor de mașini,
profesor mecanică, în cadrul Colegiului Tehnic „Miron Costin”, Roman cu lucrarea „Determinarea
nivelului de dezvoltare a creativității la elevii din învățământul liceal”.
Ambele prezentări au generat întrebări și discuții în rândul celor prezenți la activitate,
subliniind interesul pentru teme de actualitate ale societății contemporane, consecințe ale acestora în
mediul educațional, evidențiind totodată preocuparea pentru dezvoltarea și perfecționarea profesională
a tinerei generații de cadre didactice.
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Workshop-ul „Scleroza laterală amiotrofică - viața de dincolo de boală”

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării
şi Sănătăţii şi Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională, în parteneriat cu Colegiul
Fizioterapeuţilor din Bacău, a organizat în data de 20 mai 2019, ora 16:00, în Aula Universității,
workshop-ul „Scleroza laterală amiotrofică - viața de dincolo de boală”, susţinut de Kinetoterapeut
Lăcrămioara MANOLE.
La eveniment au participat partenerii și colaboratorii Departamentului de Kinetoterapie și
Terapie Ocupațională, absolvenţii, studenții și kinetoterapeuții interesați de un astfel de eveniment.
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Workshop-ul „Leadership și feminitate”, ediția a II-a
În data de 21.05.2019, în corpul D, etaj II, sala D215, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din
Bacău, a avut loc workshop-ul „Leadership și feminitate”, ediția a II-a, organizat de către
Departamentul de Consiliere Profesională.
Evenimentul a fost deschis de către directorul departamentului, prof.univ.dr. Venera-Mihaela
COJOCARIU, prin introducerea invitatelor: Ioana BERZA, manager, Centrul Iola, Bacău, Delia
BURCĂ, manager, Madame Delice, Bacău, Luiza DÎRLEA, director resurse umane, Softescu, Bacău,
Otilia LUPU, director executiv Grafit Invest, Bacău, Alexandrina SCORȚANU, director C.J.R.A.E.,
Bacău.
La eveniment au participat, aproximativ 50 studenți, studenți voluntari, cadre didactice și echipa
celor trei psihologi a departamentului.
Rând pe rând, cele cinci invitate au punctat în intervențiile lor, cele mai importante momente ale
traseului educațional și profesional pe care l-au parcurs, au evidențiat etapele devenirii lor profesionale
care le-au îndreptat către poziția de leader în cadrul organizațiilor/firmelor pe care le conduc.
Elementul comun al formării tuturor invitatelor a fost cel reprezentat de o formare inițială diferită în
acord cu poziția de leader pe care în acest moment o ocupă, menționând că seriozitatea formării pe
care de fiecare dată și-au însușit-o, a pus bazele și a însemnat o etapă intermediară pentru nivelul
următor, dorința de evoluție resimțită
Au fost identificate de asemenea, prin intervențiile invitatelor, calități specific feminine care pot fi
de ajutor în calitate de leader: intuția, abilitățile de comunicare, atenția orientată pentru detalii,
empatia, flexibilitatea și creativitatea. Pe durata discuțiilor din cadrul întâlnirii s-au făcut referiri la
anumite calități care diferențiază (sau nu) o femeie leader de un leader bărbat.
Prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU, în calitatea de moderator al evenimentului a contribuit
la crearea unui dialog cald și natural, astfel încât studenții prezenți au avut ocazia de a adresa întrebări
invitatelor și astfel să primească răspunsuri la provocările presupuse rolului de a fi o femeie leader.
Din dorința de a oferi modele de succes tinerelor studente și nu numai, au fost prezentate cinci
parcursuri diferite care au întărit ideea că succesul în calitate de leader este consecința parcurgerii unui
traseu de cele mai multe ori sinuos, traseu care implică perseverență, asumare, un set de valori și
principii riguroase și dorința de a oferi celorlalți.
În partea de final au fost oferite certificate de voluntariat următoarelor studente: Ioana-Mădălina
Guler, Ioana (Damaschin) Lovin, Ioana-Diana Mazari, Ana-Luiza Șimon, studente în anul III, în cadrul
Facultății de Litere, programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar pentru
implicarea constantă în cadrul activităților și proiectelor departamentului.
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Arc peste timp. 40 de ani de la absolvire. Facultatea de Matematică - Fizică
În data de 03.05.2019, începând cu ora 12:00, Gruparea „Alumni Vasile Alecsandri” Bacău,
din cadrul Societății Cultural - Științifice „Vasile Alecsandri” din Bacău, a organizat în corpul D,
etajul I, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, „Arc peste timp. 40 de ani de la
absolvire. Facultatea de Matematică - Fizică” a Institutului Pedagogic de 3 ani din Bacău, Facultatea
de Matematică - Fizică, specializarea Matematică.
La eveniment au participat alături de absolvenți, cadre didactice pensionare, prof.univ.dr.
Valeriu Popa, prof.univ.dr. Victor Blănuță, lector. univ.dr. Costică Stan, lector. univ.dr. Ioan Rusu,
fiecare adresând un mesaj de mulțumire.
Festivitatea a debutat prin intonarea imnului Gaudeamus Igitur și a imnului Universității, după
care psiholog Daniela Anton a adresat celor prezenți un mesaj de întâmpinare, atât în calitate de
colaborator al societății cultural - științifice, cât și din partea conducerii universității, felicitând totodată
inițiativa organizatorilor.
Activitatea a continuat cu un moment de reculegere pentru cadrele didactice și absolvenții care
au plecat spre zări mai luminoase. Ulterior, unul dintre organizatori, moderatorul evenimentului, prin
strigarea catalogului i-a invitat pe absolvenți, colegii prezenți, să prezinte în fața auditoriului cele mai
importante realizări profesionale și personale. Toți absolvenții prezenți au ținut să mulțumească
profesorilor pentru formarea riguroasă, în mod deosebit pentru partea de metodică a predării
matematicii, calitățile psiho-morale insuflate pe parcursul anilor de studii, ancore care
i-au ajutat să își clădească ulterior cariere solide pentru învățământul preuniversitar, având în vedere că
un procent semnificativ au profesat în cadrul învățământului preuniversitar de la funcția de profesor
până la cea de director unitate de învățământ.
Bucuria revederii a caracterizat și această ediție, aceste întâlniri fiind prilejul de a reactualiza
cu emoție pură amintirile, păstrate intacte, de a prezenta ultimele evenimente survenite și de a-și
reîncărca bateriile, așa cum au precizat absolvenții, perioada studenției reprezentând o amprentă
puternică asupra devenirii profesionale și personale.
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Arc peste timp. 50 de ani de la absolvire. Facultatea de Istorie-Geografie
În data de 25.05.2019, începând cu ora 10:00, Gruparea „Alumni Vasile Alecsandri” Bacău,
din cadrul Societății Cultural - Științifice „Vasile Alecsandri” din Bacău, a organizat în corpul D,
etajul I, în Sala Senatului, „Arc peste timp. 50 de ani de la absolvire. Facultatea de IstorieGeografie” a Institutului Pedagogic de 3 ani din Bacău, Facultatea de Geografie - Istorie, specializarea
Geografie.
La eveniment au participat alături de absolvenți, cadre didactice pensionare, Iulia TUDOR,
profesor metodica predării geografiei, Constantin BRÂNDUȘI, profesor biogeografie, fiecare adresând
un mesaj de mulțumire.
Festivitatea a debutat prin intonarea imnului Gaudeamus Igitur și a imnului Universității, după care
psiholog Daniela Anton a adresat celor prezenți un mesaj de întâmpinare, în calitate de colaborator al
societății cultural - științifice, punctând și cele mai importante momente în evoluția Universității
„Vasile Alecsandri” din Bacău.
Activitatea a continuat cu un moment de reculegere pentru cadrele didactice și absolvenții care
au plecat spre zări mai luminoase. Ulterior, profesor Iulia TUDOR, prin strigarea catalogului i-a invitat
pe absolvenți, colegii prezenți, să prezinte în fața auditoriului cele mai importante realizări
profesionale și personale. De asemenea, a fost evidențiată de către doamna profesoară Iulia TUDOR,
contribuția acestei generații la realizarea colectării datelor geografice regionale pentru realizarea hărții
Europei
Toți absolvenții prezenți au ținut să mulțumească profesorilor pentru formarea riguroasă, pentru
partea de metodică a predării geografiei, calitățile psiho-morale insuflate pe parcursul anilor de studii,
ancore care i-au ajutat să își clădească ulterior cariere solide pentru învățământul preuniversitar, având
în vedere că un procent semnificativ dintre cei prezenți, au profesat în cadrul învățământului
preuniversitar de la funcția de profesor până la cea de director unitate de învățământ și inspector școlar
de specialitate. Mulțumirile celor prezenți au fost adresate în mod deosebit și colegei acestora Olga
NIGA, pentru inițiativa organizării și coordonării revederii.
Bucuria revederii a caracterizat și această ediție, aceste întâlniri fiind prilejul de a reactualiza
cu emoție pură amintirile, păstrate intacte, de a prezenta ultimele evenimente survenite și de a-și
reîncărca bateriile, așa cum au precizat absolvenții, perioada studenției reprezentând o amprentă
puternică asupra devenirii profesionale și personale.
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