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In memoriam… conf. univ. dr. Emilia MUNTEANU 

 

Un mare magister nu se uită niciodată. Profunzimea vocației sale didactice, 

dublată  de  cultura impresionantă și de rigurozitatea științifică marchează pentru 

totdeauna destinul discipolilor săi. Pentru generații întregi de foști studenți ai 

Facultății de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, conf. univ. dr. 

Emilia MUNTEANU a fost și rămâne un model, întruchiparea însăși a profesorului 

ideal. Îmbinând în chip strălucit generozitatea intelectuală, discreția, exigența și 

blândețea, reușea să îi convingă pe toți cei din jurul său că echilibrul, încrederea în 

propriile forțe și autodisciplina te ajută să îți îndeplinești orice vis.  

O susținătoare recunoscută și neobosită a filologiei francofone, decorată de 

primul ministru al Franței, care i-a conferit, în anul 2003, gradul de cavaler al 

Ordinului Palmelor Academice, prestigioasă distincție acordată pentru serviciile 

aduse culturii franceze, conf. univ. dr.  Emilia MUNTEANU, a fost o profesoară 

vizionară. Iubită enorm de studenții cărora le-a împărtășit tainele profesiei didactice, 

ea i-a încurajat să creadă, chiar și în anii în care învățământul românesc a traversat 

perioade de grea încercare, că o viață dedicată celorlalți, din pasiune pentru cunoaștere 

și din iubire față de semeni, merită orice sacrificiu. 

Preocupările sale științifice au privilegiat întotdeauna teatrul: Tant qu’on est 

vivant,  tout est prétexte à… théâtre. Cercetările sale consacrate istoriei teatrului și 

fenomenului teatral contemporan (Communion et communication sur la scène 

tardivienne - 2003, Le phénomène théâtral au XIXe siècle - 2005, Éléments pour une 

sémiologie du théâtre - 2005, Voix de la polyphonie théâtrale au XXe siècle - 2007, 

Le FLE entre la scène et la société – 2016), precum și cele peste 50 de studii, care 

tratează teatrul din diferite perspective, ilustrează complexitatea exegezelor sale, 

elogios receptate de către specialiștii în domeniu.  Mai mult decât un obiect de studiu, 

teatrul a reprezentat pentru conf. univ. dr.  Emilia MUNTEANU o pasiune,  un mijloc 
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de comunicare, de explorare a profunzimilor sufletului omenesc, de apropiere de 

semenii săi pe care i-a învățat să descopere și să iubească necondiționat această artă. 

A fost coordonatoarea întâlnirilor teatrale francofone, Les folies théâtrales, a 

Festivalului Internațional de Teatru francofon organizat la Bacău, a trupelor de teatru 

francofon Pourquoi pas? (Colegiul Național „Dimtrie Cantemir”, Onești) și De quoi 

s’agit-il? (Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău). 

Om de mare ținută morală și intelectuală, conf. univ. dr.  Emilia MUNTEANU 

a fost profesorul nostru, al tuturor! Pe unii i-a învățat limba franceză, i-a călăuzit cu 

răbdare în primii pași ai profesiei de dascăl, altora le-a deschis drumul spre teatru, 

colegilor săi mai tineri le-a revelat, fără emfază, valoarea unei vieți trăite frumos, 

discret, vertical în slujba unei profesii de suflet.  

Adieu, Professeur, nous ne t’oublierons jamais! 
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ZIUA FRANCOFONIEI SĂRBĂTORITĂ DE FACULTATEA DE LITERE ÎN 

MEDIUL ONLINE 

 

Facultatea de Litere din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 

serbează, în acest an, 20 de ani de când Ziua Francofoniei a devenit un eveniment 

constant și așteptat al lunii martie.  Pe data de 18 martie 2021, la ora 15:00, pe 

platforma Microsoft Teams, a avut loc un eveniment care își propune să marcheze 

atașamentul față de limba franceză, a cărei expresie rămâne la fel de puternică și în 

mediul virtual.   

După o scurtă evocare a celor două decenii în care francofonia s-a declinat într-

o multitudine de ipostaze și forme creative, studenții își vor pune în joc imaginația, 

dublată de o bună cunoaștere a limbii franceze, într-o serie de concursuri propuse de 

mentorii lor, special pentru această ocazie: La francophonie en images (concurs de 

postere și prezentări - coordonat de Conf. univ. dr. Maricela Strungariu), Les dix mots 

de la francophonie (concurs de creativitate - coordonat de Conf. univ dr. Simina 

Mastacan), concurs de redactări (coordonat de Lector univ. dr. Raluca Bălăiță). De 

asemenea, a fost prezentată revista Reste à voir a studenților francofoni (Prof. univ. 

dr. Veronica Balan).     

Acest eveniment are și o încărcătură simbolică, dorind să probeze faptul 

că  perenitatea valorilor francofone, semnificația profundă a acestora, rămân 

nezdruncinate în confruntarea cu schimbările abrupte pe care dialogul didactic le-a 

suferit în ultima perioadă. 
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Erasmus Open Doors Online 2021  

 

Biroul Erasmus+, din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a 

organizat evenimentul online, Erasmus Open Doors 2021 (#EOD2021) – Învață din 

experiența mea! Erasmus merge mai departe, pe Platforma TEAMS a universității. 

La eveniment au participat în jur de 100 studenți de la toate cele 5 facultăți, atât cei 

interesați de selecția Erasmus 2021-2022, aflată în plină desfășurare, cât și foști 

studenți Erasmus. Au fost prezenți coordonatorii Erasmus de la nivelul facultăților și 

unii dintre profesorii responsabili de acorduri inter-instituționale care i-au asigurat pe 

studenți de sprijinul lor. Cu acordul studenților, au fost publicate pe pagina de 

Facebook a Biroului de relații internaționale și programe comunitare a UVAB, 

România, mărturii ale experiențelor lor, însoțite de fotografii din timpul mobilității, 

unele încercate de pandemia COVID 19. Biroul Erasmus+ a făcut o scurtă prezentare 

a programului și a pașilor selecției și a prezentat testimonialele studenților care au 

trimis câteva impresii despre mobilitățile de studiu și de plasament. Studentele Sorina 

CONSTANDACHE și Bianca CERNAT de la Facultatea de Litere au intervenit și în 

timpul activității descriind, pe scurt, experiențele lor încurajându-i pe studenți să 

profite de această oportunitate pentru dezvoltarea lor, atât pe plan academic, cât și pe 

plan personal. După prezentare, studenții au pus întrebări și s-au arătat interesați de o 

astfel de oportunitate internațională Erasmus de studiu sau de plasament. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Biroul-de-rela%C8%9Bii-interna%C8%9Bionale-%C8%99i-programe-comunitare-UVAB-Romania-927678943912422
https://www.facebook.com/Biroul-de-rela%C8%9Bii-interna%C8%9Bionale-%C8%99i-programe-comunitare-UVAB-Romania-927678943912422
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Evenimentul „Oportunități antreprenoriale în domeniul Educației fizice 

și sportului” organizat online la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din cadrul Universității 

„Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat o masă rotundă cu tema „Oportunități 

antreprenoriale în domeniul Educației fizice și sportului”, activitate desfășurată 

online, pe platforma TEAMS a Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău.  

La această întâlnire au fost invitate personalități din domeniul Educației fizice 

și sportului, profesori și antreprenori care s-au evidențiat, în cariera lor prin 

activitățile, dar mai ales, prin rezultatele obținute. Evenimentul a reunit specialiști de 

prestigiu, printre care amintim: 

1. Ungureanu Răzvan – Manager Clubul QFITT Bacău, una dintre bazele 

sportive și de agrement frecventate de un număr mare de practicanți ai fitness-

lui; 

2. Sava Cristian – Președinte al Asociației Județene de Fotbal Bacău, structură 

sportivă de drept privat care coordonează activitățile cluburilor băcăuane 

afiliate; 

3. Păduraru Costel – Director adj. la Colegiul „Mihai Eminescu” din Bacău;  

4. Vrînceanu Iulian – Inspector de specialitate în cadrul ISJ Bacău; 

5. Galeru Ovidiu - Președinte Asociația Județeană de Natație și Pentatlon 

Modern/ Președinte Club Sportiv Nautica Bacău. 

La această întâlnire au participat aproximativ 100 de studenți ai Facultății de 

Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din cadrul Universității ,,Vasile Alecsandri” 

din Bacău, de la programe de studii de licență (Educație fizică și sportivă, Sport și 

performanță motrică) și programe de studii de master (Performanță sportivă, Activități 

motrice curriculare și de timp liber). 

Temele abordate au captat interesul studenților, iar numărul mare de întrebări 

adresate invitaților de către studenți, cât și dialogul constructiv au contribuit la 

proiecția unor strategii care să încurajeze și să orienteze viitori absolvenți în 

construirea unei cariere în domeniul Educației fizice și sportului. 
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Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău parteneră în Proiectul ARVET 

 

Universitatea „Vasile  Alecsandri”  din  Bacău este partener în proiectul 

Erasmus + KA2 , ARVET – Digital guidance through beacons and augmented reality 

for the inclusion of students with disabilities in Vocational Training practices, contract 

număr 2020-1-ES01-KA202-082790, coordonat de Fundación Empresa Universidad 

de Alicante de la Comunidad Valenciana (FUNDEUN), care include un număr de 

cinci instituții publice și private din  Spania, Finlanda, Germania și România. 

Proiectul dorește să acorde o șansă tinerilor cu dizabilități, absolvenți de studii 

superioare care nu au reușit să se angajeze după absolvirea facultății. Cu ajutorul 

platformei dezvoltate în cadrul partneriatului menționat și utilizând realitatea 

augmentată ca instrument, se vor cultiva trăsăturile de personalitate ale grupului-țintă, 

prin dezvoltarea de „soft skills”, abilități care contribuie la identitatea 

managementului personal al carierei, facilitarea interacțiunii cu angajatorii și creșterea 

adaptabilității în cadrul unui nou colectiv. 

Mai multe informații se pot găsi pe site-ul 

proiectului: https://sites.google.com/view/arvetproject/home/home-english 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/arvetproject/home/home-english
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Proiectul  „SuperProf, cariera mea didactică”, ediția a IX-a 

 

Joi, 25.03.2021, pe platforma Microsoft Teams, ora 15:00, la Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc a IX-a ediție a proiectului „SuperProf, 

cariera mea didactică” derulat de Departamentul de Consiliere Profesională în 

colaborare cu Departamentul de Pregătire a personalului Didactic și Facultatea de 

Litere. La eveniment au participat aproximativ 160 studenți care se pregătesc pentru 

o viitoare carieră didactică, cadre didactice din universitate, decanul al Facultății de 

Litere, conf. univ. dr. Brîndușa-Mariana AMĂLĂNCEI, director 

D.P.P.D.,  conf.univ.dr. Carmen-Violeta POPESCU. 

Evenimentul a fost deschis de către coordonatoarea proiectului, director de 

departament, prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU, salutând prezența 

invitaților: Inspector Școlar General al ISJ Bacău, prof.Ida VLAD; Inspector Școlar 

de Specialitate Învățământ Preșcolar, prof. Elena ROȘCA; Inspector Școlar de 

Specialitate Învățământ Primar, prof. Daniela-Cristina MOCONDOI; Inspector 

Școlar de Specialitate Matematică, prof. Adrian-Mihai COSMA. 

Partea de prezentare  tehnică a  condițiilor legale și a detaliilor tehnice a fost 

asigurată prin intervenția doamnei inspector școlar general al ISJ Bacău, prof. Ida 

VLAD. Au fost  precizate aspectele cele mai importante legate de startul în cariera 

didactică, sesiunea iulie 2021, cele 3 concursuri specifice organizate la nivel național, 

județean și la nivelul unităților de învățământ. Studenții participanți au fost 

direcționați către informații punctuale, precum: graficul perioadei de desfășurare a 

concursurilor, metodologia,noutăți specifice în situația în care starea de alertă se va 

menține pentru inspecțiile la clasă, programe școlare și metodologii, cu recomandarea 

de a urmări periodic site-ul ISJ pentru ultimele noutăți, la secțiunea „Mobilitate 2021-

2022”: http://www.isjbacau.ro/compartiment-management/compartiment-

management/inspectori-scolari-managementul-resurselor-umane/mobilitate-2021-

2022, dar și celelalte site-uri naționale http://titularizare.edu.ro/2021/ și 

http://subiecte.edu.ro/2021/titularizare/ 

http://www.isjbacau.ro/compartiment-management/compartiment-management/inspectori-scolari-managementul-resurselor-umane/mobilitate-2021-2022
http://www.isjbacau.ro/compartiment-management/compartiment-management/inspectori-scolari-managementul-resurselor-umane/mobilitate-2021-2022
http://www.isjbacau.ro/compartiment-management/compartiment-management/inspectori-scolari-managementul-resurselor-umane/mobilitate-2021-2022
http://titularizare.edu.ro/2021/
http://subiecte.edu.ro/2021/titularizare/
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Profesor Elena ROȘCA, inspector școlar de specialitate pentru învățământul 

preșcolar, a evidențiat importanța valorificării încă din timpul studenției a practicii 

pedagogice, rolul educației timpurii în dezvoltarea viitoarei personalități precum și 

importanța deprinderii de a învăța pentru a o putea transmite mai departe. Intervenția 

dnei inspector a fost finalizată cu invitația spre auto-reflecție de a evalua în ce măsură 

profesia de cadru didactic este o oportunitate sau o vocație.  Profesor Daniela-Cristina 

MOCONDOI, inspector școlar de specialitate pentru învățământul primar a evidențiat 

rolul componentei de redimensionare permanentă a cunoștințelor, trăsăturile de 

personalitate, rolul competențelor tehnice și tehnologice într-un învățământ din ce în 

ce mai digitalizat pentru un viitor cadru didactic profesionist. Profesor Adrian-Mihai 

COSMA, inspector școlar de specialitate matematică și informatică, absolvent al 

Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău beneficiar al cursurilor de perfecționare 

continuă, a împărtășit studenților din experiența sa, punctând rolul însușirii temeinice 

a materiei pentru concursuri și a încrederii dobândite pe parcursul anilor de studiu în 

cunoștințele și competențele formate. La finalul fiecăreia dintre intervenții studenții 

au valorificat oportunitatea acestei întâlniri adresând întrebări punctuale invitaților, 

intervenind în cu mai mult de 20 de întrebări. 

În partea de final, Angelica-Iuliana DUMA, absolventă programul de studii 

P.I.P.P. 2016, și S.I.E. 2018, profesor învățământul primar, Școala Gimnazială 

Chetriș, jud. Bacău, a împărtășit colegilor prezenți din experiența sa personală cu 

privire la participarea la concursul național de ocupare a unei catedre 

didactice,responsabilitatea profesiei de cadru didactic pentru un debutant, provocările 

perioadei de început efectiv la clasă, temerile și insecuritățile firești. Studenții și 

celelalte categorii de participanți au apreciat, în intervențiile lor,  necesitatea și 

utilitatea unor asemenea întâlniri precum și câștigul incontestabil al studenților din 

anii termniali care se pregătesc pentru cariera didactică, acest eveniment reprezentând 

una dintre puținele ocazii în care pot dialoga în direct cu reprezentanții ISJ și pot afla 

direct de la sursă cele mai noi și corecte informații privind organizarea concursului de 

titularizare.  
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Workshop-ul „Cum să-mi redactez instrumentele de promovare  

pe piața muncii” 

 

În data de 14.03.2021, sub directa coordonare a dnei psiholog Doina PASCAL, 

s-a desfășurat Workshop-ul „Cum să-mi redactez instrumentele de promovare pe 

piața muncii”, care a avut loc on-line, pe platforma Teams.  

La această activitate au participat un număr de 52 de studenți de la Facultatea 

de Științe Economice și Facultatea de Litere.  

În cadrul acestei activități de consiliere psihologică de grup, prin discuțiile 

directe purtate, s-a urmărit: furnizarea unor informații/modele utile în alcătuirea 

instrumentelor de promovare personală pe piața muncii (CV-ului în format european 

și a Scrisorii de intenție), modalitatea de căutare a unui loc de muncă, conținutul mapei 

de angajare, precum și despre tendințele de pe piața muncii de la ora actuală. 
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Workshop-ul „Dezvoltarea competențelor emoționale în contextul unei bune 

funcționări” 

 

În data de 18.03.2021, începând cu ora 16.00 pe platforma Microsoft Teams a 

avut loc prezentarea workshop-ului „Dezvoltarea competențelor emoționale în 

contextul unei bune funcționări”, susținut de către psiholog Daniela Anton în cadrul 

proiectului ROSE- Acces la carieră. Traseu remedial pentru studenții din domeniul 

sociouman (ARES), din cadrul Facultății de Litere pentru studenții din cadrul 

programului de studii Română-Engleză. 

Workshop-ul a debutat cu prezentarea emoțiilor ca fiind parte componentă a 

ființei umane, a vieții psihice interioare, cu rol de adaptare la provocările realității 

externe și generarea în consecință a unor reacții funcționale sau disfuncționale în 

funcție de gradul de conștientizare al persoanei în cauză. 

Studenții participanți au fost invitați să identifice o parte dintre situațiile în care 

au experimentat în ultima perioadă anumite trăiri disfuncționale sau negative, așa cum 

sunt ele etichetate. De asemenea, au fost prezentate emoțiile universale indiferent de 

spațiul cultural și rolul acestora de-a lungul evoluției umanității. 

În partea de final a fost subliniată importanța dezvoltării unor competențe 

emoționale pentru o cât mai bună integrare și funcționare pe toate domeniile vieții, 

nevoia de psihoeducație în acest sens fiind esențială, având în vedere și specificul 

profesiei pentru care studenții de la acest program de studii se pregătesc.  

 

 

 

 


