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ORIENTAREA ÎN CARIERĂ A ELEVILOR DE LICEU, CLIENŢI EXTERNI AI 

UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PARTICIPANŢI ÎN 

CADRUL PROIECTULUI „ZIUA PORŢILOR DESCHISE” 

 

 

Studiul cu referire la orientarea în carieră a elevilor de liceu, participanţi în cadrul 

proiectului „Ziua Porţilor Deschise”, în calitate de clienţi externi ai Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, s-a desfăşurat în perioada: aprilie 2022.  

Pentru atingerea scopului propus am elaborat un chestionar alcătuit din 4 itemi, administrat 

direct prin intermediul operatorilor de teren (studenţi voluntari D.C.P.).  

Inițial ne-am dorit ca eşantionul de lucru să fie alcătuit din 200 de elevi de liceu, 

reprezentând 40% din totalul participanţilor la eveniment (500 elevi de la cele 15 colegii şi licee 

din judeţele Bacău). Din totalul de 200 chestionare administrate, au fost colectate doar 86% (172 

elevi). Drept urmare, eșantionul final a fost alcătuit din 172 elevi de liceu, reprezentând 34,40% 

din totalul participanților (500 elevi). 

Rezultatele anchetei au scos în evidenţă următoarele aspecte: 

I. Principalele canale de informare pe care subiecţii investigaţi le-au utilizat în vederea 

culegerii de informaţii cu referire la oferta educaţională a Universității „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, sunt următoarele:  

- pe primul loc, în proporție de 44,20% (103 răspunsuri), se află varianta de răspuns d - ,,Ziua 

Porților Deschise”, care în anul anterior se afla pe locul al doilea în ierarhia răspunsurilor;  

- pe locul secund, în proporție de 24,460% (57 răspunsuri), se află varianta de răspuns f -

„prezentarea în cadrul orelor de dirigenție/consiliere”, care în anul anterior se afla pe locul al 

treilea în ierarhia răspunsurilor;  

- pe locul trei, în proporție de 9,87% (23 răspunsuri), se află varianta de răspuns e - ,, informații 

primite de la familiari, prieteni, colegi, profesori”, care în anul anterior se afla pe primul loc în 

ierarhia răspunsurilor;  

- la foarte mică diferență, pe locul patru, în proporție de 9,44% (22 răspunsuri), se află varianta de 

răspuns a - ,,mass-media”, care în anul anterior se afla pe ultimul loc în ierarhia răspunsurilor;  

- pe locul cinci, în proporție de 6,43% (15 răspunsuri), se află varianta de răspuns c - ,,site-

uri/rețele sociale”, care în anul anterior se afla pe locul patru în ierarhia răspunsurilor (10,74%);  

- iar pe ultimul loc, în proporție de 5,60% (13 răspunsuri), se află varianta de răspuns b - ,,broșuri, 

pliante, postere”, care în anul anterior se afla pe locul cinci în ierarhia răspunsurilor.  

 

Tabelul nr.1 

 

Variante 

de răspuns 

ITEM  I 

Cum ai aflat despre oferta educaţională a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău? 
        a. 

mass-media 

b. 

broşuri, pliante, 

postere 

c. 

site-uri/rețele 

sociale 

d. 

„Ziua porţilor 

deschise” 

e. 

informaţii primite de la 

familie/ prieteni /colegi/ 

profesori  

f. 

prezentări în cadrul orelor 

de dirigenţie/consiliere 

vocaţională 

TOTAL 

Răspunsuri 

2022 22 

9,44% 

13 

5,60% 

15 

6,43% 

103 

44,20% 

23 

9,87% 

57 

24,46% 

233 

100% 

 

 

II. Cei mai mulți elevii participanți la evenimentul „Ziua porților deschise” consideri că 

informațiile oferite în cadrul întâlnirii le sunt utile ,,într-o mare măsură”, în proporție de 43,02% 

(74 elevi, din totalul de 172), pondere ușor mai scăzută cu 4,15% decât cea înregistrată în anul 

anterior pentru această variantă de răspuns (47,17%). Însă, a crescut cu 8,88% ponderea 
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răspunsurilor pentru varianta ,,într-o foarte mare măsură”, pentru care am înregistrat 35,47% 

(61 elevi). Pe locul al treilea, se află ponderea răspunsurilor pentru varianta „suficient”, cu 13,95% 

(24 elevi), pondere mai scăzută cu 2,62% comparativ cu cea înregistrată în anul 2021 (16,57%). 

Pe locul patru, se află ponderea răspunsurilor pentru varianta „într-o mică măsură”, cu 4,65% (8 

elevi), pondere mai scăzută cu 1,90% comparativ cu cea înregistrată în anul 2021 (6,57%), iar pe 

locul cinci, se află ponderea răspunsurilor pentru varianta „deloc”, cu 2,91% (5 elevi), pondere 

mai scăzută cu 0,18% comparativ cu cea înregistrată în anul 2021 (3,09%).  

 

Tabelul nr.2 

 

Variante 

de 

răspuns 

ITEM  II 

În ce măsură te-au satisfăcut informațiile oferite în cadrul 

evenimentului „Ziua porților deschise” 
a. 

într-o foarte 

mare 

măsură; 

b. 

într-o mare 

măsură; 

c. 

într-o mică 

măsură; 

d. 

suficient 

e. 

deloc  

TOTAL 

Răspunsuri 

2022 61 

35,47% 

74 

43,02% 

8 

4,65% 

24 

13,95% 

5 

2,91% 

172 

100% 

 

 

III. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău” se află printre opțiunile de carieră a 

elevilor de liceu, participanți la evenimentul ,,Ziua Porților Deschise”, în proporție de 43,02% 

(74 elevi, din totalul de 172), procent mai ridicat cu 13,88% decât cel înregistrat în anul anterior 

(29,14%). Însă, 16,28% (28 elevi) dintre respondenți au afirmat că „nu” intenționează să se 

orienteze către această Universitate, ponderea acestora fiind mai scăzută cu 8,49% față de cea 

înregistrată în anul 2021 (24,77%). 

Subiecții din chestionați în anul 2022, comparativ cu anul anterior, s-au dovedit a fi mai 

hotărâți în privința carierei pe care o vor urma. Dacă în anul 2021, în proporție de 46,08% afirmau 

că „nu știu” dacă se vor orienta către această Universitate, în anul 2022 am înregistrat o pondere 

de 40,70% a acestor răspunsuri, mai scăzută cu 5,38%.  

  

Tabelul nr.3 

 

Variante 

de răspuns 

ITEM  III 

Printre opțiunile tale de carieră se regăsește și Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău? 
a. 

DA 

b. 

NU 

c. 

NU ȘTIU 

TOTAL 

Răspunsuri 

2022 74 

43,02% 

28 

16,28% 

70 

40,70% 

172 

100% 

 

 

IV. Din răspunsurile înregistrate la ultimul item, se desprind principalele aspecte avute în 

vedere de către elevii chestionați în alegerea unei facultăți. Acestea sunt ierarhizate în ordine 

descrescătoare a  ponderii înregistrate, după cum urmează:   

- pe primul loc, la fel ca și în anul anterior, se situează ,,Posibilitatea de angajare după 

absolvire”, cu 24,88% (102 răspunsuri, din totalul de 410); 

- pe locul secund, pe aceeași poziție ierarhică ca și în anul anterior, s-a clasificat ,,Calitatea 

serviciilor alocate”, cu 22,44% (92 răspunsuri, din totalul de 410); 

- pe locul al treilea am înregistrat varianta de răspuns ,,Oportunitățile oferite prin 

burse/proiecte”, cu 17,56% (72 răspunsuri, din totalul de 410), pondere situată pe locul al patrulea 

în ierarhia răspunsurilor din anul anterior; 
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- pe locul patru am înregistrat varianta de răspuns ,,Sistemul de admitere la facultate”, cu 15,61% 

(64 răspunsuri, din totalul de 410), pondere mai scăzută cu 27,55% față de cea înregistrată în anul 

anterior (43,16%), pondere situată pe locul al treilea în ierarhia răspunsurilor din anul anterior; 

- pe locul cinci, pe aceeași poziție ierarhică ca și în anul anterior, s-a clasificat ,,Numărul de locuri 

disponibile”, cu 8,29% (34 răspunsuri, din totalul de 410); 

- pe locul șase, pe aceeași poziție ierarhică ca și în anul anterior, s-a clasificat ,,Valoarea taxei”, 

cu 5,85% (24 răspunsuri, din totalul de 410); 

- iar pe ultimul loc, pe aceeași poziție ierarhică ca și în anul anterior, s-a clasificat ,, Cheltuieli 

personale alocate studiilor mai reduse, comparativ cu alte centre universitare”, cu 5,37% (22 

răspunsuri, din totalul de 410). 

Tabelul nr.4 

 

Variante 

de 

răspuns 

ITEM  IV 

Din informaţiile de mai jos, ce anume primează în alegerea ta pentru o anumită facultate? 
        a. 

sistemul de 

admitere la 

facultate 

b. 

numărul de 

locuri 

disponibile 

c. 

valoarea 

taxei 

d. 

cheltuieli personale alocate studiilor 

mai reduse, comparativ cu alte centre 

universitare 

e. 

calitatea 

serviciilor  

oferite 

f. 

oportunităţile oferite 

prin burse/proiecte 

g.  

posibilităţile de 

angajare după 

absolvire 

TOTAL 

Răspunsuri 

2022 64 

15,61% 

34 

8,29% 

24 

5,85% 

22 

5,37% 

92 

22,44% 

72 

17,56% 

102 

24,88 

410 

100% 
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Ziua Porților Deschise la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

Joi, 7 aprilie 2022, începând cu ora 10, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

precum și în Amfiteatrul „Dumitru Alistar”, a avut loc evenimentul Ziua Porților Deschise, la care 

a participat un număr de peste 500 de elevi și 26 profesori de la liceele din județul Bacău. Acțiunea 

se încadrează într-un proiect mai amplu, Luna Porților Deschise la Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, când grupuri de elevi și profesori, atât din Bacău, cât și din județele 

apropiate, pot vizita Universitatea și avea ocazia de a cunoaște mediul academic. Mesajul 

conducerii Universității a fost unul de încurajare pentru noile generații în vederea unei pregătiri 

temeinice și diversificate, care să le asigure o integrare cât mai rapidă pe piața forței de muncă.  

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Bacău, în vederea 

asigurării unui real proces de orientare și consiliere profesională pentru elevi, precum și extinderea 

pârghiilor de colaborare, comunicare și inter-cunoaștere instituțională între Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău și colegiile/liceele din județ. A fost prezentată oferta educațională a celor 5 

facultăți, respectiv: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Litere, Facultatea de Științe, Facultatea 

de Științe Economice și Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății. Studenții le-au 

împărtășit elevilor oportunităţile de formare pe care le pot avea prin programul ERASMUS+, 

bursele pe care le pot obţine şi proiectele extra-curriculare în care se pot implica alături de Liga 

studențească. 

Elevii au vizitat cele două campusuri, amfiteatrele și sălile de laborator, Biblioteca 

universității, Baza sportivă, căminele și restaurantul universității, postul de radio studențesc UNSR 

Bacău și postul Academic TV. 
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Zilele Anglofoniei la Facultatea de Litere din cadrul  

Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

Miercuri şi joi, 06 şi 07 aprilie 2022, Facultatea de Litere a Universității „Vasile 

Alecsandri” din Bacău a organizat, ca în fiecare an, o serie de activități dedicate culturii anglofone 

și limbii engleze, reunite sub titlul Anglophone Culture Days. 

Evenimentul a inclus patru activități: 

 un concurs de spelling pentru studenţii de la ciclul de licenţă intitulat Colourful Shades of 

Meaning in Spelling (coordonatori: conf.univ.dr. Nadia Morăraşu şi lect.univ.dr. 

Cătălina Bălinișteanu-Furdu); 

 un concurs de traduceri pentru studenţii de la ciclul de licenţă intitulat Colourful Shades 

of Meaning in Translation (coordonatori: conf.univ.dr. Nadia Morăraşu şi lect.univ.dr. 

Cătălina Bălinișteanu-Furdu); 

 lansarea și prezentarea celui mai recent număr (14/2022) al revistei studenților anglofoni 

– RO-BRIT Student Journal – We Study, We Create, We Share, We 

Evolve  (coordonatori: lector univ.dr. Raluca Galița, conf.univ.dr. Mihaela Culea, 

conf.univ.dr. Andreia Suciu şi toţi membrii comitetului editorial); 

 un concurs de traduceri pentru studenţii de la ciclul de master intitulat Lost in Translation 

(coordonator: conf.univ.dr. Elena Ciobanu). 
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Conferința „Criza energetică: o provocare sau o oportunitate pentru spațiul european?” la 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Facultatea de Inginerie și Consiliul 

Județean Bacău organizează marți, 12 aprilie 2022, ora 15:00, în Aula Universității „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, Conferința cu titlul „Criza energetică: o provocare sau o oportunitate 

pentru spațiul european?”, invitat Michel DERDEVET, Președinte Maison de L’Europe de Paris. 

Michel DERDEVET susține cursuri la Institutul de Studii Politice din Paris, cât și la Colegiul 

Europei din Bruges. Expertiza sa în domeniul energetic, precum și funcțiile pe care le-a ocupat, îl 

recomandă drept un specialist avizat care propune o sinteză cu privire la cele mai actuale probleme 

privind tranziția energetică la nivel mondial. 

În cea mai recentă carte, intitulată sugestiv « Dans l'urgence climatique. Penser la transition 

énergétique», publicată în anul 2022, autorul plasează în centrul problemelor actuale criza 

climatică, adesea percepută ca prea tehnică sau complexă.  Tranziția energetică se află totuși în 

centrul soluțiilor și necesită date, analize și interpretări fundamentate pentru a putea contribui la 

reducerea deficitului energetic. Activitatea face parte din proiectul HAPPY EU realizat de Maison 

de L’Europe de Paris alături de Consiliul Județean Bacău și parteneri din Franța (Vincennes), 

Spania (Caceres), Germania (Ulm), Portugalia (Primăria orașului Cuba). 
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STUDENȚIADA 2022 

 

În fiecare an, unul dintre cele mai mari festivaluri studențești creat de către UNSR și 

organizațiile studențești membre Studențiada crează o atmosferă plină de energie în fiecare centru 

universitar. Anul acest, fiind denumit Anul European al Tineretului, festivalul are ca scop 

renașterea spiritului studențesc după o perioadă mai neagră a omenirii, și implicit a studenților.  

În intervalul  11 – 15 Aprilie 2022, LSUBc dorește să aducă spiritul studențesc în 

campusurile UBc, iar, astfel, vine cu o serie de activități secționate pe zile și domenii. De la seri 

muzicale în aer liber și sub lumina lunii, în foișoarele Campusului Mărășești, până la salvarea 

pădurilor țării și workshop-uri esențiale vieții de student, Liga Studențească din Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău revine cu o nouă ediție locală a Studențiadei. 

Programul festivalului a inclus: 

Luni 

Ora 15:00, Aula Universității – Deschiderea Festivalului și Prezentarea Activităților 

Prezentarea festivalului Studențiada și a fiecărei activități. 

  

Marți 

Ora 09:00, Fântânele (Hemeiuș) - Plantare copaci - O țară mai verde!   

Una dintre cele mai ample acțiuni de plantare de copaci într-o zonă forestieră din județul Bacău, 

organizată de Liga Studențească Bacău, în parteneriat cu Direcția Silvică Bacău. Transportul a fost 

asigurat de către Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pe baza completării formularului 

de înscriere.   

Ora 20:00, Foișoare (Campus Mărășești)  - Seara chitarelor   

O seară de muzică și de prieteni alături de un ceai fierbinte și magia acordurilor de chitară.  

Miercuri 

Ora 15:00, Baza Sportivă - Campionat studențesc de fotbal   

Cei pasionați de fotbal sau întrecut pe baza sportivă din spatele Corpului B. 

Joi 

Ora 14:30, Aula Universității - Portofel Studențesc - Workshop Educație Financiară   

Deși educația financiară nu te face specialist în economie sau în finanțe ea te poate ajuta să-ți 

administrezi mai bine resursele financiare, să îți creezi un comportament financiar mai eficient și 

chiar să gândești financiar pe termen lung.  
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Vineri 

Ora 15:00, Aula Universității - Licență de 10 - Workshop Scriere Licență   

Pentru studenții din an terminal un workshop despre scrierea lucrărilor de licență este mereu 

binevenit. Despre cum să îți perfecționezi tehnicile de creare ale unei licențe și pentru a învăța cum 

să depășești frica de eșec le-a vorbit studenților Asist. univ. dr. Gabriela Andrioai din cadrul 

Facultății de Litere, alături de câte un student absolvent de licență din cadrul fiecărei facultăți care 

au împărtășit din experiențele lor.  
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Workshop-ul „Pădurea și mediul” organizat în colaborare cu  

Direcţia Silvică Bacău 

 

Marți, 19 aprilie 2022, ora 10:00, a avut loc la în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” 

din Bacău workshop-ul intitulat „Pădurea și mediul”, eveniment ce se încadrează în Luna Plantării 

Arborilor şi care continuă seria colaborării dintre Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prin 

Facultatea de Inginerie – Departamentul de Ingineria Mediului şi Inginerie Mecanică şi Facultatea 

de Ştiinţe – Departamentul de Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului, Asociaţia Liga 

Studenţească şi Direcţia Silvică Bacău. 

La activitate au participat Adrian TITIANU şi Alexandru SZABO de la Direcţia Silvică 

Bacău şi Ovidiu BUFNILĂ care au răspuns întrebărilor adresate de studenţi şi care au punctat cele 

mai noi abordări privind posibilităţile de conservare a unui mediu înconjurător sănătos. 
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Echipa de judo feminin a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a devenit  

campioană națională universitară 

 

Echipa de judo feminin a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a devenit campioană 

națională universitară. În date de 16 aprilie 2022, la Sibiu a fost organizată ediția 51 a 

Campionatului National  Universitar de Judo (masculin + feminin). 

Federația  Sportului Școlar și Universitar, în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” 

din Sibiu și Federația Romana de Judo au organizat această competiție pentru desemnarea celor 

mai buni studenți-judoka. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin studenții Facultății 

de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății (FȘMSS), sub coordonarea lector univ. dr. Sava 

Mihai-Adrian, a obținut 6 medalii (1 de aur, 2 de argint și 3 de bronz). 

Studenții  Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății au obținut următoarele 

rezultate: 

 Olga Severin (SPM, anul II) – medalie de aur; 

 Miler Georgiana (SPM, anul I) – medalie de argint; 

 Tatar Krisztina (master AMCTL, anul  I) – medalie de argint; 

 Butnariu Petruta (EFS, anul II) – medalie de bronz; 

 Burlacu Razvan (EFS, anul II, IFR) – medalie de bronz; 

 Petcu Alexandru (Master PS, anul II) – medalie de bronz; 

 Drobota Alexandru (EFS, anul III, IFR) – loc V; 

 Popovici Rares (master AMCTL, anul I) – loc V. 

Printre participanții la această competiție îi aminitim și pe studenții Atanasoaie Oana 

Crenguta (EFS, anul III, Olenici George (master AMCTL, anul I) și Bezman Danielm (KMS, anul 

III) care s-au implicat și și-au adus contribuția la reprezentarea universității. 
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Studenți ai Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății premiați la  

Conferința națională de bioingineri pentru studenți și tineri cercetători 

 

Studenții Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, respectiv Tănase Romeo- 

Iulian, din anul I, Kinetoterapie și Motricitate Specială și Avăsălcei Cătălin, din anul II, de la 

același program de studii, au participat, în perioada 14-17 aprilie 2022, la cea de-a XXIV-a ediție 

a Conferinței Naționale de Bioingineri pentru Studenți și Tineri Cercetători - BENG Conference, 

organizată de Asociația Studenților Bioingineri, în colaborare cu Facultatea de Bioinginerie 

Medicală și Facultatea de Medicină din Iași. 

Sub coordonarea prof. univ. dr. Cătălina ABABEI, Tănase Iulian- Romeo a obținut premiul 

special pentru cea mai bună lucrare la secțiunea Kinetoterapie, iar Avăsălcei Cătălin, premiul 

special al juriului pentru originalitate.  
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Un absolvent al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a câștigat  

Campionatul Național de Atletism 

 

Un absolvent al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău Soare Nicolae-Alexandru de 

la Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății a câștigat Campionatul Național de 

Atletism, proba de10 km. Timpul obținut a fost de  29 minute și 36 de secunde, atât în competiția 

națională, cât și în cursa internațională de 10 km, ambele evenimente desfășurate pe 17 aprilie 

2022, la București, competiții organizate de campioana olimpică Constantina Diță.  

La aceeași competiție, la categoria Tineret, trei studenți din cadrul Facultății de Științe ale 

Mișcării, Sportului și Sănătății, din anul I, de la programul de studii Educație fizică și sportivă, IF, 

au obținut medalia de bronz, respectiv: Ștefu Lucian, Ștefu Gabriel, Bouroș Paul, coordonați de 

antrenoarea lector univ. dr. Cristina-Ioana Alexe. 
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Seminarul „Oportunități antreprenoriale pentru studenții Facultății de Științe ale Mișcării, 

Sportului și Sănătății” organizat la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

În data de 19.04.2022, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău s-a desfășurat 

seminarul cu tema „Oportunități antreprenoriale pentru studenții Facultății de Științe ale Mișcării, 

Sportului și Sănătății”, coordonat de lector univ. dr. Ovidiu Galeru. 

Acest eveniment, organizat de FȘMSS Bacău, a fost dedicat, în special, studenților de la 

cele patru programe de studii, la nivel licență: educație fizică și sportivă, kinetoterapie și 

motricitate specială, sport și performanță motrică și terapie ocupațională. 

Pentru discuțiile cu studenții au fost invitate personalități și specialiști care au confirmat în 

domeniile în care își desfășoară activitatea, domenii strâns legate de cele pe care viitorii absolvenți 

le vor solicita pe piața muncii. Aici amintim pe: 

1. Lupu Adina – director medical Spitalul Județean de Urgență din Bacău 

2. Vrînceanu Iulian – inspector de specialitate EFS la Inspectoratul Școlar Județean din 

Bacău 

3. Codreanu Cristan - director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Bacău 

4. Rață Marinela – coordonator clinica TheraChild Bacău 

5. Ciocoiu Cristian – manager Academia Fotbal Club Bacău „Cristian Ciocoiu”. 

Prezența studenților într-un număr mare, întrebările adresate invitațiilor și discuțiile intense 

pe subiecte privind absorbția absolvenților pe piața muncii, posibilitățile acestora de a se dezvolta 

și perfecționa fie în instituții ale statului român, fie în mediu privat, de a colabora din mediu privat 

cu instituțiile statului etc. au reprezentat repere care au validat importanța a unor astfel de întâlniri 

pentru toți studenții prezenți. 

Seminarul organizat pe 19 aprilie 2022 este deja la treia ediție, evidențiind importanța unui 

astfel de eveniment pentru actualii studenți, viitori absolvenți. 
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Conferința „Romania și economia circulară – provocări antreprenoriale și perspective de 

implementare în teritoriile rurale” organizată la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Universitatea „Vasile Alecsandri„ din Bacău a organizat pe 29 aprilie 2022 conferința 

„Romania și economia circulară – provocări antreprenoriale și perspective de implementare în 

teritoriile rurale”. Manifestarea a fost generată de proiectul internațional MUTITRACES 

– Multidisciplinary training in circular econom y and smart valorisation of the rural area for new 

business models, coordonat de instituția universitară băcăuană, cu 8 parteneri din Italia, Spania și 

Grecia. Economia circulară, oficializată ca principiu de politică economică la nivelul Uniunii 

Europene în decembrie 2015, militează pentru trecerea de la o economie liniară bazată pe consum 

și epuizarea resurselor naturale la o economie circulară, care să mențină în circuitul economic 

produsele cât mai mult timp, să valorifice deșeurile și produsele secundare rezultate în diferitele 

etape ale procesului de producție, așa încât cantitatea de deșeuri depozitabile să fie cât mai aproape 

de zero. 

Proiectul coordonat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este orientat pe 

aplicarea pricipiilor economiei circulare în domeniul agro-alimentar, un domeniu atât de important 

în zilele de astăzi și pentru care România dispune de resurse valoroase, dorind să  asigure 

studenților o formare antreprenorială multidisciplinară și modernă. 

Evenimentul organizat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău s-a bucurat de 

participări de prestigiu. Cuvântul de dechidere a fost rostit de rectorul universității, prof. univ. dr. 

ing. Carol Schnakovszky, urmat de domnul subprefect Narcis Jitaru care și-a exprimat aprecierea 

și sprijinul pentru instituția universitară băcăuană și pentru promovarea principiilor economiei 

circulare la nivelul județului. Au conferențiat doamna Denisa Duță, director științific al Institutului 

Național de Cercetare-Dezvoltare Bioresurse Alimentare București – IBA București, domnul 

Sorin-Dan Clinci din partea Institutul de Cercetare în Economie Circulară și Mediu „Ernest 

Lupan” (IRCEM), Cluj, profesori din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău care au 

prezentat rezultatele studiilor întreprinse în cadrul proiectului.  

În asistență s-a remarcat prezența domnului președinte Ceocea, reprezentant al Evergent 

Investments (fostul SIF Moldova), domnul Ion Trofin, director al Agenției de Plăți și Intervenție 

pentru Agricultură, domnul Mihai Tulbure din partea Camerei de Comerț și Industrie Bacău, 

reprezentanți ai societăților comerciale din județ, profesori de la colegiile tehnice din municipiul 

Bacău și studenți. 
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Teză de doctorat susținută public la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc, pe 28 aprilie 2022, ora 11:00, 

în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacǎu, susținerea onsite a tezei de doctorat cu titlul 

„Influența activităților miniere asupra calității apelor de suprafață și subterane”, elaborată de 

doamna COCHIORCA Alina, conducător științific Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF. 

Este prima susținere desfășurată față-în-față după pandemie, fiind reluată seria de susțineri 

publice a tezelor de doctorat. Comisia de doctorat a fost formată din: Președinte - Prof.univ.dr. 

Adriana- Luminița FÎNARU de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Referenți 

științifici: Prof.univ.dr.habil. Florentina-Daniela MUNTEANU de la Universitatea „Aurel Vlaicu” 

din Arad, Prof.univ.dr. Maricel AGOP de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și 

Conf.univ.dr.ing. Alexandra-Dana CHIȚIMUȘ de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://acum-tv.ro/romania-si-economia-circulara-provocari-antreprenoriale-si-perspective-de-implementare-in-teritoriile-rurale-la-universitatea-vasile-alecsandri-bacau/
https://acum-tv.ro/romania-si-economia-circulara-provocari-antreprenoriale-si-perspective-de-implementare-in-teritoriile-rurale-la-universitatea-vasile-alecsandri-bacau/
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Echipa Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a devenit vicecampioană la 

Campionatul național universitar de handbal masculin 

 

În perioada 26-28.04.2022, s-a desfășurat Campionatul Național Universitar de Handbal 

Masculin, organizat de Ministerul Educației, prin Federația Sportului Școlar și Universitar, în 

colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, FEFS. În urma tragerilor la sorți, 

echipa Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a participat în grupa B1, calificându-se în finala 

competiției. 

În finală, echipa Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost învinsă de echipa gazdă 

a competiției, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, devenind vicecampioana națională 

universitară. Studenții noștri sunt componenți ai echipelor CSM BACĂU și CSM VASLUI și pe 

această cale mulțumim conducerilor celor două cluburi pentru colaborare și susținere. Delegația 

universității noastre a fost condusă de către prof. univ. dr. Acsinte Alexandru și conf. univ. dr. 

Șufaru Constantin. 
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