
 

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău premiată și în anul 2019 la Gala Edumanager  

Comunicat de presă 

 

Joi, 21 noiembrie 2019, a avut loc la București, a VII-a ediție a Galei Edumanager, unde 

au fost premiate cele mai bune proiecte din mediul academic universitar și preuniversitar, în 

urma analizei efectuate de către un juriu alcătuit din personalități reprezentative din domeniul 

educației. Încă de la prima ediție din 2013, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost 

premiată în fiecare an pentru proiectele pe care le-a implementat, fapt ce certifică asumarea unei 

misiuni în acord cu cele mai actuale tendințe în cercetarea științifică din Europa. 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a obținut anul acesta Premiul de excelență 

pentru proiectul „Dezvoltarea unui centru de securitate cibernetică”, coordonat de Prof.univ.dr. 

ing. George Culea. La ceremonie a participat din partea Universității „Vasile Alecsandri” din 

Bacău doamna Prof. univ. dr. Elena Nechita, Prorector pentru relații naționale și internaționale, 

care a mulțumit organizatorilor pentru buna colaborare și pentru diseminarea celor mai noi 

informații din domeniul educațional. 

Proiectul „Dezvoltarea unui centru de securitate cibernetică” a vizat realizarea a unui 

Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul Securității 

Cibernetice, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, care să răspundă necesităților 

regionale și nu numai, de formare pentru specialiștii din acest domeniu. Acest program se 

aliniază strategiei României în domeniul Securității Cibernetice, considerată a fi o oportunitate, 

prin creșterea capacităților tehnice și a competențelor resursei umane, pentru realizarea 

obiectivelor de securitate națională.  

Acest proiect a început la sfârșitul anului 2017, iar activitățile din cadrul proiectului se 

vor finaliza în acest an. Cursurile prevăzute a se realiza în cadrul acestui program postuniversitar 

sunt: Elemente introductive în securitate cibernetică, Securitatea cibernetică a sistemelor 

informatice, Securitate cibernetică a dispozitivelor mobile și Evaluare de securitate cibernetică. 

Acest proiect a permis realizarea unuia dintre cele mai moderne laboratoarele de Securitate 

Cibernetică din zona Moldovei. 
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