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30 SEPTEMBRIE 2022 

 
Dacă ai curiozități nedeslușite nu trebuie să ratezi NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI, 

cadrul în care întrebarea De ce? își găsește răspunsuri din cele mai diversificate! 

În seara zilei de 30 septembrie 2022, începând cu ora 17:00, Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău va fi gazda celui mai important eveniment al toamnei: Noaptea 

Cercetătorilor Europeni!  

Aici te așteaptăm să iei contact cu lumea fascinantă a ştiinţei şi cercetării, s-o explorezi în 

cele mai diverse, inedite și captivante modalități!  

Am pregătit pentru tine workshop-uri, ateliere de lucru, activități demonstrative, 

experimente și simulări, prezentări captivante, concursuri cu premii și multe surprize.  

Dacă deschizi agenda evenimentului vei afla mai multe paliere care vin să-ți dezvăluie 

„secrete ale succesului”, „magii ale științei” desfășurate într-un mediu prietenos şi o atmosferă 

relaxantă !  

Intrarea este liberă! 

 
 



 

AGENDA EVENIMENTULUI 
 

 

Ora Partener / Expozant Descriere activitate 

17:00 
Universitatea „ Vasile 
Alecsandri” din Bacău 

Deschidere eveniment – prezentarea expozanților 
Loc de desfășurare: Corp D, Aula etj. I 

19:00 

Facultatea de Litere 
Parteneri media, Liga 

studențească UBc 
 

„Din culisele filmării” – Atelier multimedia, invitat 
prof. Dan Duță 
Coordonatori: Conf.univ.dr. Cristina Cîrtiță-Buzoianu, 
Conf.univ.dr. Brîndușa-Mariana Amălăncei  
Loc de desfășurare: Academic TV. 

18:00 

Facultatea de Știinte 
Economice 

Parteneri: Liga studențească 
UBc, Grafit 

 

„Umorul în publicitate” – Workshop privind umorul 
și existența limitărilor de natură etnică, religioasă 
care folosite necorespunzător într-o reclamă, pot 
duce la declinul garantat al companiei. Avantajele și 
dezavantajele pot fi de la atragerea atenției în mod 
natural, până la distrugerea imaginii companiei.  
Dacă nu are loc o analiză atentă a posibilelor efecte 
ale unei astfel de campanii, linia dintre cele două 
poate ajunge să fie invizibilă. 
Coordonator: Conf. univ. dr. Diana Prihoancă. 

Loc de desfășurare: Corp D, Sala D317 

18:00 

Facultatea de Inginerie 
Parteneri: SCC, Softescu, 

Electropres, Liga 

studențească UBc 
 

„Tehnologii moderne de simulare și fabricație 

aplicate în mediul industrial” - Experimente și 
simulări realizate în laboratoare de cercetare în 
domeniul: Tehnologii de fabricație. 
Coordonatori: Ș.l.dr.ing. Eugen Herghelegiu, drd.ing. 
Bogdan Niță  
Loc de desfășurare: Corp D, sala D04 

19:00 

„Inginerie tehnologică și management industrial 
integrate pentru o pregătire interdisciplinară” - 
Experimente și simulări realizate în laboratoare de 
cercetare în domeniul: Inginerie tehnologică și 
management Industrial. 
Coordonatori: Ș.l.dr.ing. Cătălin Tîmpu, 
Asist.univ.dr.ing. Cosmin Grigoraș, 
Loc de desfășurare: Corp H, sala HI8 

18:00 

„Un viitor mai bun prin protejarea mediului” - 

Experimente și simulări realizate în laboratoare 
de cercetare în domeniul: Ingineria Mediului. 
Coordonatori: Conf.dr.ing. Mirela Panainte-Lehăduș, 
Conf.dr.ing. Emilian Moșneguțu, Conf.dr.ing. Florin 
Nedeff, Conf.dr.ing. Narcis Barsan  
Loc de desfășurare: Corp B, sala BP 37 



 

20:00 

„Chimia, alimentele și sănătatea” - Experimente și 
simulări realizate în laboratoare de cercetare în 
domeniul: Ingineria Produselor Alimentare. 
Coordonatori: Ș.l.dr.ing. Andrei Simion, Conf.dr.ing. 
Alisa-Vasilica Aruș, Ș.l.dr.ing. Oana Patriciu  
Loc de desfășurare: Corp A, sala AI 17 

19:00 

„Pneumobilul - Un Vehicul Ecologic” - Experimente 
și simulări realizate în laboratoare de cercetare 
în domeniul: Tehnologia Informației. 
Coordonatori: Prof.univ.dr.ing. George Culea, 
Ș.l.dr.ing. Petru-Gabriel Puiu, Ș.l.dr.ing. Dragoș 
Andrioaia  
Loc de desfășurare: Corp A sala AP15 

18:00 

Facultatea de Științe 
Parteneri: Colegiul de Artă 
„George Apostu” Bacău, 

Școala gimnazială „Mihai 
Drăgan” Bacău, Liga 

studențească UBc 

„BIOS - de la abstract la concret” – Workshop 
privind viața, care deși pare de neînțeles, prin 
observare obiectivă, prin ipoteze testate cu ajutorul 
experimentelor și modelării, prin analiză și sinteză, 
monitorizare și evaluare, se poate ajunge la o formă 
de cunoaștere științifică care oferă o viziune holistică 
asupra „biosului”. Vă oferim momente magice prin 
care elemente ale viului considerate abstracte să 
devină concrete. 
Coordonator: Lect.univ.dr.  Roxana Voicu 
Loc de desfășurare: Corp A - Sala AII13 

20:00 

„IoT (Internet of Things) pentru viața cotidiană” - 
Workshop privind dezvoltarea aplicațiilor pentru 
case inteligente; sisteme și componente inteligente 
pentru comandă și control.  
Coordonatori: Lect.univ.dr. Cosmin Tomozei, 
Lect.univ.dr. Dan Popa, Drd. Sorin Conea  
Loc de desfășurare: Corp D, Sala D217 

18:00 

„Tehnici creative” – Atelier cu jocuri și experimente 
pentru preșcolari și elevi. 
Coordonatori: Prof.univ.dr. Venera-Mihaela 
Cojocariu, Conf.univ.dr. Liliana Mâță 
Loc de desfășurare: Corp D, Hol etj. II 

20:00 

Facultatea de Științe ale 
Mișcării, Sportului și 

Sănătății 
Parteneri: Liga studențească 

UBc, CJE Bacău 

„Și eu pot să fiu campion” – Workshop, invitați 
sportivi de performanță reprezentativi. 

Din prisma rezultatelor remarcabile obținute la 
sporturi de contact: lupte, box, judo, arte 
marțiale și K1, vă invităm să faceți cunoștință cu 
campioni en-titre care vă vor împărtăși aspecte 
din viața și pregătirea lor sportivă, secrete ale 
performanțelor înregistrate. 
Coordonator: Lect. univ. dr. Adrian-Mihai Sava  
Loc de desfășurare: Corp D, Sala D322 



 

19:00 

Kinetoterapia - o profesie pentru toată viața” – 
Atelier de lucru cu demonstrații practice de: 
mobilizare articulară, masaj clasic, intervenții în 
accidentări sportive, evaluări kinetoterapeutice pe 
următoarele teme: Impactul posturii vicioase asupra 
stării de sănătate; Articulațiile mobile - matrix-ul 
vieții fără dureri; Mâna care vindecă; SOS 
Kinetoterapia. 
Coordonatori: Conf.univ.dr. Raveica Gabriela, 
Conf.univ.dr. Balint Tatiana, Conf.univ.dr. Stoica 
Cristina, Asist.univ.dr. Antohe Bogdan. 

Loc de desfășurare: Corp D, Sala DP10. 
 

 
Prof.univ.dr.habil. Dobrescu Tatiana 


