
 

Bulevardul Carol I nr. 11, 700506 Iaşi 
Telefon: +40 232 201010 
Fax: +40 232 201121 

 
 

 

 

 

Referatul  

Comisiei pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic 

şi sectorul public din cadrul Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași cu privire la raportul Prorectoratului de resort pe anul 2012 
 

 

Raportul a fost realizat de prorectorul de profil, Prof.dr. Carmen Mihaela Crețu. Materialul 

prezentat este amplu, are caracter informativ, răspunde cerinţelor legislative în vigoare și reflectă 

corespunzător activitatea specifică prorectoratului. În raport s-au făcut referiri la următoarele 

aspecte, pe care le sintetizăm în cele ce urmează: 

 

I. Activităţile desfăşurate de studenţi, membri ai Senatului. Dintre acestea amintim:  

- organizarea alegerilor pentru funcţiile de reprezentare studenţeşti (în Consiliul 

Facultăţii şi în Senat); 

- organizarea de întâlniri cu reprezentanţii asociaţiilor şi ligilor studenţeşti din 

Universitate şi din Consiliile facultăţilor. Acestea au avut loc în perioada octombrie – noiembrie 

2012. Au fost discutate problemele cu care se confruntă studenţii şi modul în care ele pot fi 

soluţionate.  

În urma întâlnirilor dintre membrii Comisiei de specialitate din Senat şi reprezentanţii 

studenţilor, au fost centralizate câteva probleme care au fost sau urmează a fi discutate cu 

prorectorul de resort, în vederea identificării celor mai eficiente soluţii;  

- analizarea iniţiativelor colegilor din Alianța Națională a Organizațiilor Studențești 

din România (A.N.O.S.R.), în special cu privire la Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor. 

           Studenţii din Senat au formulat un punct de vedere comun cu privire la acest document, 

propunând îmbunătăţiri ale Codului, care au fost înaintate preşedintelui A.N.O.S.R. 

- implicarea în diverse proiecte destinate studenţilor organizate de UAIC (Ziua 

absolventului, Bun venit la UAIC) 

Pentru îmbunătățirea relației de comunicare cu ceilalți colegi, studenţii senatori şi-au 

deschis un cont pe o rețea de socializare (Facebook). Astfel, răspund on-line la întrebările 

colegilor. De asemenea, pe site-ul Universităţii sunt postate fotografia şi adresa de e-mail ale 

fiecărui student din Senat, pentru ca fiecare student să cunoască identitatea studenţilor senatori şi 

să îi poată contacta, aspecte pe care Comisia le consideră oportune.  

În perioada imediat următoare, vom propune o modalitate de contactare, vizibilă şi 

eficientă, şi cu membrii Comisiei de specialitate din Senat.  

 

II. Evenimente organizate prin C.I.P.O. și MEDIA:  

- „Bun venit la UAIC”  1- 3 octombrie; 

- „Biblioteca Vie”, 4 ediţii – martie, aprilie, noiembrie, decembrie.  

Este vorba de o „bibliotecă”  în care „cărțile” sunt specialiști din diferite domenii de interes, 

care își împărtășesc experiența „cititorilor” timp de câte 20 de minute. „Cărțile” sunt, așadar, ființe 

vii,  iar „citirea” lor presupune dialogul cititorului cu acestea.  
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Comisia consideră că evenimentul este inedit și recomandă continuarea unor astfel de 

activități din sfera educației nonformale, cifrele vorbind de la sine despre dimensiunea și impactul 

evenimentului : număr de „cărţi” participante - 33, Număr de „împrumuturi” - 495, Număr de 

studenţi implicaţi: 370; 

- „Zilele Carierei” UAIC, prima ediţie – (5 - 9 noiembrie 2012); 

- Elaborarea Ghidului Studentului; 

- Săptămâna Naţională a Voluntariatului (14 - 20 mai 2012); 
 

- La capitolul Consiliere în carieră prin C.I.P.O. vorbim, pe parcursul anului 2012, 

de doar 83 de beneficiari. Tipurile de servicii solicitate: asistenţă pentru integrarea pe piaţa 

muncii, consiliere CV, consiliere plan de carieră, consiliere pentru depăşirea dificultăţilor 

emoţionale, consiliere educaţională. Considerăm că se impune identificarea unor măsuri de 

creștere a vizibilității C.I.P.O. în spațiul comunității universitare, dublate de  o 

eficientizare/reconsiderare a organizării/funcționării compartimentului.  

 

III. Activităţi în cadrul Direcţiei de servicii social – studenţeşti – C.A.P.S.S. 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi oferă studenţilor servicii de cazare şi masă, 

existând un număr de 13511 cereri înregistrate în anul universitar 2012-2013 şi un număr efectiv de 

5985 locuri şi de 4200 locuri/zi pentru servirea mesei. 

În Universitate s-au oferit burse lunare pentru activităţi în campus studenţilor ce 

colaborează cu diferite departamente din cadrul acesteia: serviciilor cămine-cantine li s-au alocat un 

număr de 186 de burse, în cadrul Grădinii Botanice un număr de 62 burse, în biblioteci 44 de burse 

şi în cadrul unor facultăţi şi servicii alte 158 de burse. S-au acordat astfel 450 de burse lunare pentru 

activităţi în campus. 

 

 Bursele sunt benefice cel puțin din două perspective: rezolvă anumite probleme financiare 

ale studenților și vin în sprijinul dezvoltării experienței practice, aspect necesar a fi avut în 

vedere pentru o inserție facilă pe piața muncii.   

 În urma întâlnirilor cu reprezentanții studenților, constatăm că există anumite nemulţumiri 

cu privire la programul de încasare a cheltuielilor de cazare pentru locurile din cămin, 

acesta nefiind afişat (spre ex în căminele din Tg. Copou).  

 De asmenea, va trebui identificată o soluţie cu privire plata burselor sociale. Acestea se 

primesc în luna următoare termenului limită pentru plata cazării, unii studenţi neavând 

resursele financiare necesare achitării la termen. 

  În continuare, constatăm insufieciența locurilor de cazare comparativ cu cererea. Inițierea 

de proiecte în vederea construirii de cămine studențești, parteneriatul public-privat, precum 

și intensificarea controalelor și înăsprirea sancțiunilor pentru cei ce tranzacționează locuri 

de cazare (atât pentru cei ce oferă, cât și pentru cei ce stau ilegal) constituie, considerăm, 

soluții de luat în calcul, în vederea ameliorării problemei. 

 

IV. Proiecte europene: 

• Proiect POSDRU 86/ 1.2/ S/56283 –„Managementul comunicării cu alumni pentru 

instituții de învățămant superior din România” 

• Proiect  POSDRU 86/ 1.2/ S/ 52422 - „Managementul corelării sistemului de 

învăţământ cu piaţa muncii”  
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V. Activităţi ale centrului și fundației Alumni, unul dintre cele trei astfel de centre din 

ţară. Printre acestea menţionăm: 

1. Iniţierea realizării unui nucleu de responsabili alumni din cadrul tuturor facultăţilor 

UAIC. 

2. Evaluarea şi monitorizarea metodelor şi instrumentelor de comunicare cu alumni la 

nivelul fiecărei facultăţi UAIC. 

3. Centralizarea bazelor de date cu alumni UAIC. 

4. Lansarea noului website al Fundaţiei „Alumni UAIC”:www.alumni.uaic.ro (12 mai 

2012). 

 

Activitățile trebuie continuate și după finalizarea proiectului POSDRU 86/ 1.2/ S/56283 –

„Managementul comunicării cu alumni pentru instituții de învățămant superior din România”, 

dezvoltarea bazei de date Alumni constituind o prioritate, în vederea implicării în strategiile 

Universității pe termen apropiat, mediu și lung a absolvenților UAIC, reprezentanți de marcă ai 

diferitelor segmente ale vieții cultural-educaționale și socio-profesionale. 

Constatăm că, de la lansare şi până la finalul anului 2012, media vizitelor lunare pe acest  

website dedicat alumni UAIC este de 400 de utilizatori. Recomandăm gestionarea eficientă a site-

ului, actualizarea informațiilor, solicitarea implicării utilizatorilor în felurite activități concrete, 

având drept scop creșterea numărului de vizitatori pe site, membri activi ai comunității alumni 

implicați real și eficient în viața universitară, cu efecte majore în creșterea vizibilității Universității 

și a dezvoltării rolului acesteia în comunitate.  

 

Constatăm, pe ansamblu, necesitatea întâlnirilor mai frecvente a membrilor comisiei cu 

prorectorul de resort, cu reprezentanții nou înființatului Centru Alumni și ai Fundație ALUMNI, ai 

Direcţiei de servicii social – studenţeşti etc. în vederea cunoașterii problemelor specifice și a 

identificării rapide a unor soluții optime. Dialogul real între Prorectoratul de resort, Comisia de 

specialitate din Senat şi reprezentanţii studenţilor, ai Ligilor și Organizațiilor Studențești este 

obligatoriu şi necesită, pe alocuri, îmbunătăţiri, reconsiderări şi noi abordări.  

Susținem, de asemenea, inițierea demersurilor prorectoratului de resort cu privire la 

constituirea unui compartiment de servicii integrate pentru studenți, care să înglobeze inclusiv 

serviciile C.I.P.O. și Alumni, printre activitățile acestuia regăsindu-se:  

 oferirea de consiliere specializată psihologică, educațională, de carieră, IT; 

  gestionarea relațiilor cu mediul public și privat, având drept principale scopuri efectuarea 

practicii de specialitate a studenților și inserția profesională a absolvenților;  

 realizarea de  studii amănunțite cu privire la cerințele actuale ale societății, la inserția 

profesională și propunerea unor măsuri de ameliorative/de eficientizare. 

 

 

Comisia apreciază activitatea Prorectoratului şi relaţia instituţională cu Prorectorul de 

resort şi acordă aviz favorabil raportului legat de activitatea Prorectoratului pentru activităţi 

studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic şi sectorul public. 

 

 

 

 

http://www.alumni.uaic.ro/
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Membrii Comisiei: 

Lect. univ.dr. Bogdan Constantin Neculau (Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic)  - Președinte  

Lect.univ.dr. Liviu George Maha   (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor)                  

Lect.univ.dr. Maria Michinici         (Facultatea de Drept) 

Lect.univ.dr.Veronica Popescu       (Facultatea de Educație Fizică și Sport)  

Lect.univ.dr. Grigore Ursanu          (Facultatea de Educație Fizică și Sport) 

Asist.drd.pr. Iosif Iacob        (Facultatea de Teologie Romano-catolică)   

Stud. Ramona Cervenciuc    (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor)  

Stud. Adelina Chelariu         (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației)  

Stud. Elena Creangă             (Facultatea de Informatică) 

Stud. Marius Dănuţ Minea   (Facultatea de Chimie) 


