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Mesajul   Rectorului 
 

 

 

Veche de aproape două secole, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași se 

numără printre instituțiile de învățământ superior din România cu o tradiție temeinică în formarea 

inginerilor și a cercetătorilor în domeniul științelor tehnice. Cele unsprezece facultăți ale sale 

cuprind principalele domenii de studii din inginerie precum automatică și calculatoare, 

electronică și electrotehnică, construcții civile și instalații, textile și pielărie, inginerie chimică și 

protecția mediului, mecanică, hidrotehnică, construcții de mașini , ştiinţa şi ingineria materialelor 

și arhitectură. 

Experienţa personalului didactic, baza materială de care dispune şi existenţa unei structuri 

de cercetare ştiinţifică de un înalt nivel, au permis universităţii noastre  să îndeplinească 

standardele naţionale de acreditare la evaluarea instituţională efectuată de A.R.A.C.I.S., prin 

acordarea celui mai înalt calificativ – grad de încredere ridicat. 

Universitate de învățământ și cercetare avansată, clasificată în topul primelor 12 

universități din România, instituția noastră academică a cunoscut în ultimele decenii un proces de 

europenizare și de adaptare la exigențele învățământului ingineresc modern. 

Cele 11 facultăți ale universității noastre, cadrele didactice și studenții constituie o 

comunitate academică prestigioasă, iar rezultatele se regăsesc în colaborarea cu universități de 

profil din străinătate şi în buna absorbție a absolvenților noștri pe piața muncii românești și 

europene, dar și de pe alte continente.  

Suntem mândri de tradițiile noastre, de marii înaintași, precum și de activitatea 

profesorilor și studenților noștri. 

 

 

 

                                                                   Prof.univ.dr.ing. Ion GIURMA 
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CAP.I. PREZENTAREA UNIVERSITĂŢII 
 

I.1. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare, misiune şi obiective 

I.1.1. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o instituţie de învăţământ 

superior de stat acreditată. De la înfiinţarea în 1937, aceasta a funcţionat neîntrerupt şi sub 

denumirile: Şcoala Politehnică „Gheorghe Asachi” şi Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” 

(1948). Noua denumire datează din 1993, iar structura actuală este reglementată prin HG nr. 493/ 

2013  şi H.G. nr. 581/ 2013. 

I.1.2. Misiune  

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi este o universitate de cercetare 

avansată şi educaţie, a cărei misiune este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare 

inovatoare a cunoaşterii şi transfer către societate în domeniile fundamentale : Ştiinţe inginereşti, 

Arhitectură şi urbanism, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea 

locală, la nivel regional, naţional şi internaţional.    

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi îşi asumă, în conformitate cu misiunea 

şi obiectivele adoptate în Carta universităţii, rolul de for de învăţământ, de cercetare ştiinţifică şi 

de cultură.  

I.1.3. Obiective 

Pentru realizarea misiunii asumate, Universitatea îşi desfăşoară activitatea conform 

Planului Strategic. Acesta se realizează conform obiectivelor operaţionale anuale a căror 

realizare se subordonează următoarelor obiective strategice generale:  

 diversificarea ofertei de programe de studii de licenţă, masterat şi doctorat, inclusiv în 

limbi de circulaţie internaţională, în corelaţie cu dinamica industrială şi socială; 

 asigurarea unui traseu academic al tuturor membrilor corpului profesoral, în concordanţă 

cu aspiraţiile personale şi cu performanţele individuale didactice şi de cercetare; 

 dezvoltarea şi susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică, a infrastructurii specifice, 

pentru asigurarea competitivităţii şi vizibilităţii universităţii la nivel european şi mondial; 

 accentuarea activităţilor de transfer tehnologic şi a parteneriatelor cu industria şi mediul 

privat; 

 dezvoltarea unei discipline financiare a instituţiei, prin evidenţierea clară a fluxurilor de 

intrare şi ieşire pe centre de cost ale universităţii, pentru a se menţine sănătatea financiară 

a universităţii; 

 asigurarea unor schimburi internaţionale de studenţi şi profesori între universitate şi 

universităţi din străinatate, în spiritul transferului de valori şi culturi; 

 dezvoltarea unor relaţii stabile cu piaţa muncii, în vederea adaptării programelor 

educaţionale din universitate la nevoile unităţilor economice şi pentru asigurarea unei 

bune inserţii profesionale a absolvenţilor; 

 promovarea realizărilor şi imaginii instituţiei în învăţământul pre-universitar, în mass-

media, în organizaţiile guvernamentale şi ne-guvernamentale pentru susţinerea intereselor 

universităţii, ale corpului profesoral şi administrativ şi ale studenţilor; 

 asigurarea pentru studenţi a unor condiţii optime de studiu prin acordarea de burse, masă, 

cazare şi petrecere a timpului liber, la cele mai ridicate standarde europene. 
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Planul strategic este formulat în concordanţă cu posibilităţile şi aspiraţiile comunităţii 

academice, prin consultarea facultăţilor, departamentelor şi direcţiilor din structura universităţii, 

precum şi prin dezbateri şi hotărâri ale Senatului. Planul strategic este elaborat în conformitate cu 

cerinţele de dezvoltare viitoare, pornind de la resursele umane şi materiale şi ofertele 

educaţionale şi de cercetare ştiinţifică existente. Planul strategic este actualizat pe baza evoluţiei 

legislaţiei în domeniu.  

Planul strategic pentru perioada 2012 - 2016 (Anexa nr. 1) şi Planul operaţional anual  

(Anexa nr. 2) sunt documente publice,  cunoscute de comunitatea academică şi sunt accesibile 

pe pagina web a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 

(http://www.tuiasi.ro/administratie/directia-generala-administrativa). 

I.2. Evoluţia istorică a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi 

Tradiţia culturală a oraşului Iaşi include şi preocupări pentru învăţământul ingineresc. 

Astfel în Moldova anului 1562 are loc prima încercare de a pune bazele învăţământul superior, 

prin înfiinţarea Şcolii Latine de la Cotnari.  

Apoi la data de 15 noiembrie 1813 învăţatul Gheorghe Asachi înfiinţează „un clas de 

inginerie şi de hotărnicie în limba română”, pe lângă Academia Domnească din Iaşi, această 

şcoală putând fi considerată nucleul învăţământului tehnic superior din Moldova, învăţământ 

continuat între anii 1834-1847 la Academia Mihăileană şi, ulterior, în cadrul Universităţii din 

Iaşi prin Şcoala de electricitate industrială (din 1910),  Institutul Electrotehnic (1912) şi Catedra 

de Chimie tehnologică (din 1911).  

Un moment hotărâtor al istoriei universităţii îl constituie Decizia nr. 205.660/ 03.12.1937 

a Ministerului Educaţiei Naţionale, când învăţământul superior tehnic este scos de sub egida 

Universităţii din Iaşi prin înfiinţarea Şcolii Politehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, ca instituţie 

distinctă de învăţământ superior ingineresc, singura instituţie de învăţământ superior abilitată să 

acorde de la acea dată titlul de inginer. Prin reforma învăţământului din anul 1948 se înfiinţează 

Institutul Politehnic "Gh. Asachi" din Iaşi, care funcţionează până în anul 1993 când, în cadrul 

reformei învăţământului superior din România, Institutul Politehnic "Gh. Asachi" din Iaşi devine, 

la 17 Mai 1993, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. 

I.3. Activitatea managerială şi structurile instituţionale  

I.3.1. Activitatea didactică 

 

Începând din 1990, structura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” a cunoscut o serie 

de schimbări, prin care s-a realizat o adaptare la cerinţele de instruire ale tinerilor precum şi la 

oferta şi necesităţile identificate pe piaţa muncii. 

În prezent, în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi funcţionează 11 

facultăţi, conform Tabelului I.3.1.a şi un departament subordonat direct universităţii. În acest 

cadru se desfăşoară activităţi de studii universitare de licenţă, de masterat, de doctorat şi de 

formare continuă postuniversitară şi, interdependent, activităţi de cercetare ştiinţifică. În toate 

acestea sunt cuprinse 735 cadre didactice titulare şi 14851 de studenţi. Evoluţia numărului de 

studenţi a cunoscut în ultimii cinci ani dinamica prezentată în Tabelul I.3.1.b.  

În 1995, conform cu HG 568/ 1995, au fost acreditate toate specializările continuatoare ale 

celor înfiinţate înainte de 1989. Ca urmare a Legii 87/ 2006 a calităţii educaţiei, procedurile de 

autorizare, acreditate şi evaluare periodică au fost parcurse pentru toate programele de studii care 

funcţionează actualmente în universitate. Programele de studii universitare de licenţă şi de master 

http://www.tuiasi.ro/administratie/directia-generala-administrativa
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ale universităţii, în funcţiune în anul universitar 2013/ 2014, se prezintă în detaliu în Anexa 

I.3.1.b1. 

 

Tabelul I.3.1.a. Facultăţile Universităţii „Gheorghe Asachi” din Iaşi 

 Facultatea 
An 

înfiinţare 

http: // 

1. Automatică şi Calculatoare 1990 www.ace.tuiasi.ro 

2. Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 1937 www.ch.tuiasi.ro 

3. Construcţii şi Instalaţii 1941 www.ce.tuiasi.ro 

4. 
Construcţii de Maşini şi Management 

Industrial 
1990 

www.cm.tuiasi.ro 

5. 
Electronică, Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei 
1990 

www.etc.tuiasi.ro 

6. 
Inginerie Electrică, Energetică şi 

Informatică Aplicată 
1937 

www.ee.tuiasi.ro 

7. 
Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria 

Mediului 
1962 

www.hidro.tuiasi.ro 

8. Mecanică  1948 www.mec.tuiasi.ro 

9. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor  1990 www.sim.tuiasi.ro 

10. 
Textile – Pielărie şi Management 

Industrial 
1952 

www.tex.tuiasi.ro 

11. Arhitectură „G. M. Cantacuzino”  2003 www.ce.tuiasi.ro/~arhitect 

Tabelul I.3.1.b. Evoluţia numărului de studenţi între 2009 - 2014 (raportări la 1 ianuarie)  

Număr Total, din care 

la studii de: 

Lungă durată + 

Licenţă 
Master Doctorat 

Grade did. 

preuniv. Anul 

2009/ 10 16.735 12.306 3.339 981 109 

2010/ 11 16.469 11.991 3.512 798 168 

2011/ 12 15.805 11.418 3.432 823 132 

2012/ 13 14.851 10.608 3.716 583 52 

2013/ 14 14.310 9987 3827 433 63 

Admiterea candidaţilor şi finalizarea studiilor are loc pe bază de proceduri specifice, 

revizuite anual conform criteriilor MEN. Diplomele şi certificatele se acordă pe temeiul că 

universitatea este acreditată şi că programele de studiu sunt autorizate provizoriu/ acreditate prin 

Hotărâre de Guvern (programele universitare de licenţă) sau acreditate prin Ordin al Ministrului 

Educaţiei (programele universitare de master). Situaţiile numărului de studenţi cu taxă şi fără 

taxă, pe facultăţi şi domenii, la data de 1 ianuarie 2013, 1 octombrie 2013 şi 1 ianuarie 2014 sunt 

prezentate în Anexa nr. 3. 

Tabel I.3.1.c. Evoluţia numărului de programe de studii în intervalul 2009 – 2014 

       Categorii Universitare 

de licenţă 

Universitare 

de master 

Postuniversitare 

de master 
Postuniversitare Doctorat 

Anul 

2009/ 2010 61 73 117 139 13 

2010/ 2011 61 78 5 148 13 

2011/ 2012 64 77 - - 13 

2012/ 2013 61 78 - 106 13 

2013/ 2014 61 81 - 106 13 

http://www.ace.tuiasi.ro/
http://www.ch.tuiasi.ro/
http://www.ce.tuiasi.ro/
http://www.cm.tuiasi.ro/
http://www.etc.tuiasi.ro/
http://www.ee.tuiasi.ro/
http://www.hidro.tuiasi.ro/
http://www.mec.tuiasi.ro/
http://www.sim.tuiasi.ro/
http://www.tex.tuiasi.ro/
http://www.ce.tuiasi.ro/~arhitect
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Pentru a răspunde cerinţelor de instruire actuale ale tinerilor precum şi pieţei muncii, 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi-a lărgit şi diversificat continuu oferta 

educaţională. Dinamica numărului de programe de studiu este prezentată în Tabelul I.3.1.c.  

O ofertă de studii complementare pentru studenţi şi de perfecţionare/ formare continuă 

pentru personalul didactic preuniversitar este asigurată de Departamentul de Pregătire a 

Personalului Didactic. 

Personalul didactic al universităţii. În activităţile universităţii sunt implicaţi, în total, 

1544 de angajaţi, din care 735 - personal didactic titular şi 58 cadre didactice angajate pe 

perioadă determinată,  la care se adaugă 320 personal didactic auxiliar (294 – la finanţarea de 

bază, 22 – la subvenţia pentru cămine  şi venituri şi 4 – la venituri) şi 431 personal administrativ 

(265 – la finanţarea de bază, 165 – la subvenţia pentru cămine şi venituri şi 1 – venituri). 

Calitatea personalului didactic este atestată şi de distincţiile ştiinţifice şi onorifice acordate 

personalului titular: 3 profesori sunt membri ai Academiei Române, 23 sunt membri ai 

Academiei de Ştiinţe Tehnice sau Academiei Oamenilor de Ştiinţă, în număr mare sunt membri 

ai unor societăţi ştiinţifice, iar multora li s-au decernat premii ştiinţifice şi/ sau decoraţii (un 

număr de 111 premii şi medalii au fost acordate în anul 2013). În Tabelul I.3.1.d se prezintă 

situaţia ocupării posturilor pe funcţii didactice în ultimii cinci ani universitari (la 1 octombrie). În 

anul 2013/ 2014, cele 343 de posturi didactice vacante sunt suplinite de personal didactic titular 

şi de personal didactic asociat, specialişti recunoscuţi pentru cunoştinţele profesionale şi 

experienţa acumulată, care contribuie la desfăşurarea adecvată a activităţii didactice. 

Evoluţia calitativă a personalului didactic constituie o preocupare majoră, mai cu seamă 

în contextul unei salarizări nestimulative a personalului didactic tânăr şi în lipsa unei finanţări 

multianuale certe. Corelat cu nivelul finanţării de bază (fig.I.3), sub coordonarea Prorectoratului 

didactic, statele de funcţii se realizează în cooperare cu Direcţia Resurse Umane conform unei 

proceduri bazate pe criterii de eficienţă economică. Se estimează necesarul de cadre didactice şi 

se scot posturi la concurs, urmând procedurile legale. Se fac eforturi notabile pentru atragerea 

tinerilor valoroşi spre cariera universitară. În acelaşi timp, cadrele didactice cu rezultate 

deosebite sunt promovate pe funcţii didactice superioare pe bază de concurs.  

Tabel I.3.1.d. Evoluţia personalului didactic titular  (posturi: O - ocupate, V - vacante, T - 

total)  

Anul 

univ. 

Total 
din 

care: 
Profesori Conferenţiari 

Şefi de 

lucrări 
Asistenţi Preparatori 

post. O V T O V T O V T O V T O V T O V 

2009/10 1103 831 272 236 223 13 265 229 36 323 217 106 239 133 106 40 29 11 

2010/ 11 1099 792 307 235 212 23 266 218 48 320 208 112 245 127 118 33 27 6 

2011/12 1077 753 324 219 190 29 249 208 41 386 233 153 218 117 101 5 5 0 

2012/13 1061 735 326 204 175 29 252 208 44 403 253 150 198 95 103 5 5 0 

2013/14 1078 735 343 217 171 46 248 205 43 424 255 169 188 103 85 1 1 0 

 

Biblioteca universităţii (http://www.library.tuiasi.ro/) asigură informarea şi 

documentarea, cu prioritate, în domeniul ştiinţelor inginereşti. Cuprinde în jur de 1.000.000 de 

volume în domenii ale ştiinţelor fundamentale, inginereşti şi complementare, corespunzătoare 

programelor de studii şi de cercetare din universitate. Regăsirea publicaţiilor se realizează prin 

http://www.library.tuiasi.ro/
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cataloage obişnuite şi prin cataloagele on-line (din 1993) accesibile gratuit pe Internet. 

I.3.2. Activitatea ştiinţifică 

I.3.2.1. Cercetarea ştiinţifică 

Conform Cartei, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi "este o universitate de 

cercetare avansată şi educaţie, a cărei misiune este să desfăşoare activităţi specifice de creare, 

valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer către societate în domeniile fundamentale Ştiinţe 

inginereşti, Arhitectură şi urbanism, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în 

comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional". În cadrul universităţii 

funcţionează 23 de centre de cercetare, 14 fiind acreditate CNCSIS, din care 4 sunt centre de 

excelenţă. Coordonarea acestor activităţi este asigurată de Prorectoratul Cercetare  Ştiinţifică. De 

asemenea, “proiectele de cercetare-dezvoltare cu finanţare naţională se derulează prin Centrul de 

Cercetare şi Transfer Tehnologic Polytech (CCTT Polytech) (http://polytech.tuiasi.ro). Dinamica 

rezultatelor obţinute în cercetarea ştiinţifică este prezentată mai jos.  

Tabelul I.3.2.1. Rezultate în cercetarea ştiinţifică  

Rezultate 2009 2010 2011 2012 2013 
Valoare contracte încasate pe 

plan naţional (RON) 
22807717,68 13111094,93 17511477,49 13564885,72 10771960,40 

Valoare contracte încasate pe 

plan internațional (RON) 
1043311,97 2166235,49 2106384,77 1.801.019,63 21143791,69 

Nr. 

Articole 

publicate 

ISI si ISI 

Proceedings 

349 370 342 
577 600 

252 136 171 

Indexate BDI 

(inclusiv B+) 
210 365 357 85 (fara B+) 

126 

Reviste româneşti 

recunoscute 

CNCSIS (cat.B) 

237 145 112 
315 (cat.B si 

B+) 
322 

Nr. cărţi 

publicate 

Pe plan national 

(recunoscute de 

CNCSIS – autor 

unic+coordonator) 

211 157 83 89 169 

Pe plan 

international 
25 21 28 

23 46 

Centre de cercetare, din care 

de excelenţă 
21/5 23/4 23/4 23/4 23/4 

I.3.2.2. Şcoala doctorală din IOSUD-TUIasi 

Studiile universitare de doctorat se organizează în cadrul TUIASI prin intermediul 

Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (C.S.U.D) şi a celor 10 Şcoli Doctorale ale 

facultăţilor, pe 13 domenii de doctorat acreditate de IOSUD, în conformitate cu Anexa 4. 

Numărul total de doctoranzi existenţi în baza de date la data de 31.12.2013 este 495 care 

se împart în două categorii, în funcţie de legislaţia existentă în vigoare la data susţinerii 

colocviului de admitere, astfel: 

       1. după H.G. 37/1999 un număr total de  47 din care : 

-      47 forma fără frecvenţă, buget - admişi la data de 01.11.2004 în prelungire de program 

doctoral; 

2. după H.G. 681/2011 un număr total de 448doctoranzi Bologna, din care: 

-      anul I admişi la 01.10.2013 – 139; 

-      anul II admişi la 01.10.2012 – 93; 

-      anul III admişi la 03.10.2011 – 114; 

http://polytech.tuiasi.ro/
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-      anul IV admişi la 01.10.2010 – 35; 

-      anul V admişi la 01.10.2009 – 37; 

-      anul VI admişi la 01.10.2008 – 18; 

-      anul VII admişi la 01.10.2007 – 12; 

            

            Universitatea are un număr de 175 conducători de doctorat dintre care 80 cu vârste 

mai mici sau egale cu 65 de ani, 31 cu vârste între 65 şi 70 de ani şi 64 cu vârste mai mari sau 

egale cu 70 de ani. 

            Pe baza colaborărilor în programele doctorale au fost semnate 3 acorduri cadru pentru 

realizarea studiilor doctorale, şi anume: unul cu Universitatea de Medicină şi Farmacie 

„Gr.T.Popa” din Iaşi, unul cu Universitatea din Catania, Italia şi unul cu INFINEON România 

precum şi 6 convenţii de cotutela cu universităţi prestigioase din ţară şi din Europa şi anume: 

două cu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi - Facultatea de Fizica, una cu Universitatea 

Montpellier, Franţa, una cu Universitatea d`Avignon et des Pays du Vaucluse, Franţa, una cu 

Universitatea Blaise Pascal, Franţa şi una cu Universitatea din Rouen, Franţa. (Anexa 5). 

            În anul 2013 au fost finalizate 139 teze de doctorat. 

Consiliul de Administraţie a considerat utilă în continuare organizarea Şcolilor doctorale 

la nivelul facultăţilor (Anexa nr. 6). Pentru facultăţile de profil electric a fost organizat un 

Forum dedicat schimburilor de idei şi informaţii referitoare la programele de pregătire a tezelor 

de doctorat. 

 

I.3.2.3. Revista ştiinţifică „Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi”; alte reviste ştiinţifice 

De la apariţia primului număr, în 1946, Buletinul se difuzează în ţară şi străinătate prin 

schimb cu alte reviste de specialitate. Acesta este dedicat publicării rezultatelor cercetării 

ştiinţifice în domeniile specifice ale universităţii în cadrul a 10 secţii de specialitate (4 numere/ 

secţie/ an). Începând din 2009, Buletinul IPI se publică în colaborare cu Editura Politehnium. 

Sunt acreditate 6 secţiuni în categoria B+, o secţiune în categoria B, 2 secţiuni în categoria C şi 1 

secţiune în categoria D.  

Revista Environmental Engineering and Management Journal (EEMJ) este o publicaţie 

ştiinţifică, cu caracter periodic, care a fost lansată în anul 2002 de Departamentul de Ingineria şi 

Managementul Mediului al Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi ca o revistă de 

specialitate, în domeniul mediului şi care apare lunar începând cu anul 2010, având factor de 

impact (FI)= 1.117 (în anul 2013). 

I.3.2.4. Editura „Politehnium” 

De la înfiinţarea sa în 1993, Editura „Politehnium” (http://editura.tuiasi.ro) are ca scop 

publicarea de tratate, manuale universitare, monografii de specialitate, lucrări de informare 

generală şi de istorie a ştiinţei, dicţionare şi enciclopedii, teze de doctorat, cursuri, îndrumare, 

culegeri de probleme, volume de lucrări ale unor conferinţe ştiinţifice ş.a. Cărţile se tipăresc, de 

regulă, în cadrul Tipografiei, care tipăreşte totodată cursuri şi îndrumare (finanţate de la buget), 

„Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi”, rezumate ale tezelor de doctorat, manualul 

procedurilor, ghidul studentului din anul I, buletine bibliografice, imprimate etc.  

I.3.3. Baza materială 

Baza materială s-a dezvoltat concomitent cu dezvoltarea generală a universităţii, 

urmărindu-se permanent modernizarea şi înnoirea dotărilor pentru educaţie şi cercetare, 

realizarea unor noi investiţii (Anexa nr. 7) , asigurarea condiţiilor adecvate de învăţare şi viaţă 
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pentru studenţi. Fondurile pe care s-a bazat dezvoltarea generală a patrimoniului au provenit atât 

din venituri bugetare cât şi din venituri proprii. 

În Anexa nr. 8 prezentăm Situaţia imobilelor aflate în proprietatea Universităţii Tehnice  

”Gheorghe Asachi” din Iaşi.  

Centrul de Management a Informaţiei coordonat de către Prorectoratul pentru 

Informatizare, este entitatea de bază prin care se administrează şi se exploatează Reţeaua 

Academică TUIASI, una din componentele majore de uz general a bazei materiale a universităţii. 

Continuator al Centrului de calcul, înfiinţat în anii ’70, Centrul de comunicaţii a început 

constituirea reţelei universităţii în 1993 ajungând ca în 2013 să fie constituită din circa 8000 de 

calculatoare, cu un număr de circa 10000 de utilizatori.  

 

I.3.4. Relaţiile naţionale şi internaţionale 

 

În concordanţă cu cerinţele actuale de la nivel european şi internaţional, universitatea 

continuă să acorde o atenţie deosebită internaţionalizării procesului didactic şi de cercetare. 

 Această orientare este clar conturată prin: internaţionalizarea cursurilor (două programe 

de licenţă şi cinci programede master), schimbul de informaţii, promovarea imaginii universităţii 

pentru a contribui la asigurarea şi dezvoltarea continuă a calităţii învăţământului tehnic superior; 

în egală măsură procesul se extinde şi la pregătirea cadrului necesar studenţilor, cadrelor 

didactice şi personalului didactic – auxiliar pentru accesul la oportunităţile existente pe plan 

european şi internaţional prin: programe externe de studiu, de cercetare, burse, manifestări 

ştiinţifice şi studenţeşti şi târguri educaţionale. În acest context un număr din ce în ce mai mare 

de studenţi, cadre didactice şi cercetători se deplasează la universităţile partenere din străinătate 

în cadrul Programului European LLP: Erasmus (pentru anul universitar 2013/2014 au fost 

semnate 303 acorduri interinstituţionale Erasmus),  2 programe Erasmus Mundus, 3 proiecte 

Leonardo da Vinci, 1 proiect EUCEN, 1 proiect Tempus. Colaborările respective creează cadrul 

necesar comunităţii academice a universităţii de a  se integra în circuitul mondial de valori 

educaţionale, ştiinţifice şi culturale, de a adera la tendinţele actuale de evoluţie ale comunităţii 

academice internaţionale şi de a promova tradiţiile umaniste şi valorile democraţiei. 

Pe lângă colaborările din cadrul proiectelor finanţate de Comisia Europeană, în momentul 

de faţă universitatea a semnat un număr de 93 de acorduri bilaterale cu universităţi din Europa, 

Asia, Africa şi cele două continente – America de Nord şi America de Sud, care înlesnesc 

schimbul de studenţi, cadre didactice şi cercetători.   

Tot în contextul generos al colaborării, universitatea este un partener activ în proiectele 

coordonate de comunitatea locală, respectiv Primăria Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi. La nivel 

naţional, prin intermediul facultăţilor, universitatea este un partener activ şi serios în 

numeroasele proiecte coordonate de universităţile surori din ţară. 

În permanenţă deschisă noului, universitatea a intrat ca parteneră într-o serie de proiecte 

sub egida noului program lansat, Erasmus+ (un număr de 10 propuneri). 

O altă componentă definitorie pentru procesul continuu de internaţionalizare a 

universităţii este şi calitatea de membru în diferite asociaţii şi organizaţii internaţionale: EUA, 

AUF, EUCEN, BSUN.  
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SITUAŢIA NUMERICĂ A MOBILITĂŢILOR INTERNAŢIONALE 

în anul 2013 comparativ cu anii   2008, 2009, 2010, 2011, 2012,2103 

1. Mobilităţi cadre didactice outgoing 2008 2009 2010 2011 

 

2012 2013 

Program Erasmus 44 53 64 78 74 114 

Leonardo da Vinci 27 2 4 1 1 1 

Alte programe - AUF, Marie Curie, burse doctorale 72 53 1 - - 1 

Programele PERFORM-ERA, EURODOC, 

CUANTUMDOC  - - 

 

30 64 

 

   44 1 

Participări conferinţe, congrese, simpozioane 342 172 106 122 105 136 

Întâlniri de lucru, stagii de cercetare, profesor invitat 207 144 118 167 154 132 

TOTAL 692 424 323 432 378 378 

   

2. Mobilităţi studenţi outgoing 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Program Erasmus 1 94 109 94 115 121 

Alte programe - AUF, Marie Curie, burse doctorale - 12 - - 1 9 

Programele – BRAIN, PERFORM-ERA, POSDRU 

etc. 64 - 86 201 

 

138 18 

Participări conferinţe, congrese, simpozioane 122 - 41 34 14 17 

Intâlniri de lucru, întâlniri proiecte cercetare 167 - 14 20 13 45 

 TOTAL 432 106 250 295 271 200 
  

3. Mobilităţi personal didactic auxiliar outgoing 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Program Erasmus 11 11 10 8 14 17 

Participări la conferinţe - 2 3 4   6 - 

 TOTAL 11 13 13 12 20 17 
 

 

A) Situaţia numerică a studenţilor străini la UT Iaşi, în perioada 2008- 2013 

 
4. Studenţi străini la studii la        

                UT Iaşi 

 

2008 

Număr 

persoane 

2009  

Număr 

persoane 

2010 

Număr 

persoane 

2011 

Număr 

persoane 

2012 

Număr 

persoane 

2013 

Număr 

persoane 

La studii 

universitare  

complete** 

din ţări 

europene şi 

non-europene 14 11 32 31 21 

 

 

35 

din Republica 

Moldova şi 

Ucraina 215 192 333 320 325 

 

 

333 
La studii 

parţiale 

Erasmus 

incoming 28 23 35 51 54 
52 

 TOTAL 257 226 400 402 400 420 
 

 an universitar 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 respectiv 2012/2013 

     **     Sursa: date statistice Prorectorat Strategii Universitare 
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B)Situaţia numerică a cadrelor didactice şi  a personalului didactic auxiliar şi administrativ 

incoming la UT Iaşi, în perioada 2008- 2013 
 

1. Mobilităţi cadre didactice 

incoming  2008 2009 2010 2011 2012 

 

2013 

Program Erasmus 16 17 17 15 38 27 
  

2. Mobilităţi personal did.aux. şi 

administrativ incoming 2008 2009 2010 2011 2012 

 

2013 

Program Erasmus 3 - 2 3 0 2 

TOTAL 19 17 19 18 38 2 
 an universitar 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010,2010/2011, 2011/2012, respectiv 2012/2013 

 

C)Poziţia ocupată de UT Iaşi în  clasamentul Webometrics de vizibilitate, în perioada 2009 

– 2013 
 

Poziţia UT Iaşi în clasament 2009 2010 2011 2012 2013 

În clasamentul universităţilor din lume: Top 12000 1643 1262 1245 

 

1248 1488 

În clasamentul universităţilor din Europa Centrală şi de 

Est: Top 100 77 58 65 

 

82 77 
 

Sursa: Regional and Global Ranking of world universities January 2009; July 2010; July 2011, January 2013, 

January 2014 http://www.webometrics .info/ 

 

 Poziţiile ocupate de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi în clasamentul 

Webometrics de vizibilitate a universităţilor din lume, din Europa şi din România pentru anul 

2013, sunt prezentate în Anexele 9,10,11,12. 
 

 

 
                                 Sursa: Date statistice Prorectorat Strategii Universitare 
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Situaţia mobilitătilor studenţilor Erasmus outgoing şi incoming 

 

Situaţia mobilitătilor cadrelor didactice Erasmus / zile predare  
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I.3.5. Serviciile social – studenţeşti 

 

Prorectoratul Probleme Studenţeşti coordonează activitatea Direcţiei Servicii Studenţeşti 

din cadrul Direcţiei Generale Administrative, în implementarea unui management performant şi 

utilizarea eficientă a resurselor umane, financiare şi patrimoniale proprii, în vederea asigurării 

condiţiilor optime pentru cazarea a circa 7500 studenţi în 21 cămine, precum şi în rezolvarea 

multiplelor probleme sociale specifice Campusului studenţesc „Tudor Vladimirescu”. 

I.3.6. Strategia universitară şi activitatea financiar – contabilă 

 

Sub coordonarea Prorectoratului strategiei universitare, obiectivul fundamental al 

managementului financiar este asigurarea unei evidenţe contabile, care să constituie fundamentul 

pentru analiza realistă a sistemului de finanţare şi, de asemenea, gestionarea eficientă a fiecărei 

resurse. Evidenţa contabilă s-a realizat prin sistemul informatic SICOB şi metodele de gestiune 

financiară au asigurat transparenţa, descentralizarea şi informarea în timp real. În gestionarea 

resurselor bugetare şi extrabugetare, universitatea dispune de un buget unic, acesta fiind 

instrumentul financiar de operaţionalizare anuală a obiectivelor strategice asumate de 

comunitatea academică. Acest buget este defalcat pe facultăţi, departamente, iar metodele de 

gestiune financiară asigură transparenţa şi informarea în timp real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Raport privind starea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi  pentru anul 2013 
 

15 

 

 

 

CAP.II. SITUAŢIA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂŢII,  

PE SURSE DE FINANŢARE  ŞI TIPURI  DE CHELTUIELI 

 

               Poziţia financiară a unei universităţi este influenţată de resursele economice pe care le 

controlează, de structura sa financiară, de lichiditatea şi solvabilitatea sa, precum şi de 

capacitatea de a se adapta schimbărilor mediului în care îşi desfăşoară activitatea. Informaţiile 

despre resursele economice controlate de universitate sau de care poate dispune aceasta şi 

capacitatea sa din trecut de a modifica aceste resurse sunt utile pentru a anticipa forţa 

universităţii de a genera numerar sau echivalente ale numerarului în viitor. 

Managementul activităţii financiare la nivelul universităţii în perioada analizată a fost 

marcat fundamental de noul sistem de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat din 

România. 

 Finanţarea globală a universităţilor înseamnă o combinare a fondurilor primite de la 

bugetul de stat cu resursele extrabugetare şi autonomia universităţii în folosirea tuturor resurselor 

evident, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Astfel, dacă până la apariţia noului mod de 

finanţare aceasta se făcea în funcţie de o serie de criterii cum ar fi: numărul de posturi din statele 

de funcţiuni, infrastructura, începând cu 01.01.1999 finanţarea se face în funcţie de numărul de 

studenţi echivalenţi bugetari, de costul mediu pe student echivalent pe domenii pe baza 

principiului „resursele urmează studenţii”  iar din anul 2003 şi în funcţie de indicatorii calitativi.  

 Începând cu anul 2012, sumele stabilite pentru finanţarea de bază şi pentru finanţarea 

suplimentară a unei instituţii de învăţământ superior provenite de la bugetul Ministerului 

Educaţiei Naţionale sunt evidenţiate distinct în contractul instituţional. 

 Direcţia Generală Administrativă repartizează pe facultăţi şi administraţie, suma alocată 

pentru finanţarea de bază, cea suplimentară şi pentru dezvoltarea instituţională din care se alocă 

o sumă şi pentru finanţarea granturilor doctorale pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi în anii 

universitari 2011-2012, 2012-2013. Suma  se distribuie după cum urmează: 

 

 

a) Finanţarea de bază (FB): 67,3% 

 

b) Finanţarea suplimentară (FS): 28%, din care: 

 

1) Finanţarea suplimentară bază pe excelenţă (FSE): 24% 

2) Asumarea de către instituţiile de învăţământ superior a unui rol activ la nivel 

local şi regional (FSL): 0,00% 

3) Finanţarea suplimentară a situţiilor speciale: 4% 

 

c) Dezvoltare instituţională: 3,3%  

 

d) Sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile: 1,4%  
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Prezentăm în continuare o evoluţie a finanţării de bază în perioada 2002 – 2013. 

 

 

Tabelul 2.1. Evoluţia finanţării de bază în perioada 2002 – 2013 

Nr. 

Crt. 
       Anul 

Finanţare de bază 

(lei) 

Creşteri 

% 

Mod de repartizare în 

funcţie de: 
Nr. indicatori de 

calitate 
Studenţi 

echivalenţi 

(%) 

Indicatori de 

calitate (%) 

0 1 2 3 4 5 6 

1 2002 21.994.104,80 100,00 100 - - 

2 2003 22.899.290,30 104,12 87,3 12,7 13 

3 2004* 35.447.838,70 161,17 87,3 12,7 13 

4 2005 44.811.368,00 203,74 87,3 12,7 13 

5 2006 51.828.528,00 235,65 80 20 13 

6 2007 73.633.672,00 334,79 75 25 12 

7 2008** 90.856.733,00 413,63 70 30 13 

8 2009 90.216.747,00 410,19 70 30 16 
9 2010 86.869.166,00 394,97 70 30 16 

10 2011 82.491.004,00 375,06 70 30 16 

11 2012 84.289.069,00 383,23 - - - 

12 2013 86.983.071,00 395,48 100 - - 

 

*Pentru anul 2004 finanţarea de bază s-a majorat cu suma de 1.975.000 lei formată din 1.075.000 lei, repartizaţi din fondul de  rezervă şi 

900.000 lei, repartizaţi din tranferuri de la alte capitole bugetare 

 

**Pentru anul 2008 finanţarea de bază repartizată s-a diminuat cu 968.761 lei, rezultând suma de de 89.887.972 lei, diferenţa reprezentând 

influenţa nerealizării totale pentru finanţarea de bază prevăzută prin Legea Bugetului de Stat pentru anul 2008.  

 

 

Graficul  2.2. Evoluţia finanţării de bază în perioada 2002 – 2013 
 

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

90000000

100000000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 
 

  



 Raport privind starea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi  pentru anul 2013 
 

17 

 

 În baza Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi a celorlalte prevederi legale aflate în 

vigoare, suma totală alocată pentru finanţarea instituţională, în anul 2013, este de 86.983.071 lei, 

defalcată după cum urmează: 

1.1 Suma de 58534362 lei acordată pentru finanţarea de bază, are următoarea defalcare: 

      - Suma de 53862773 lei, finanţarea de bază, în funcţie de un număr de  31048,57          

studenţi echivalenţi unitari, fără a conţine granturile de doctorat din anul I şi II de 

studii; 

- Suma de 4671589 lei,  aferentă unui număr de 185 granturi de doctorat pentru anul I şi 

II de studiu; 

1.2 Suma de 24373578 lei, acordată pentru finanţarea suplimentară, are următoarea defalcare: 

a)  suma de 20952177 lei, acordată pentru finanţarea suplimentară de excelenţă; 

b) suma de 0 lei acordată pentru finanţarea suplimentară pentru asumarea de către 

instituţiile de învăţământ superior a unui rol activ la nivel local şi regional. 

c) suma de 3421401 lei acordată pentru fianaţarea suplimentară a situaţiilor speciale.  

1.3 Suma de 2900000 lei pentru fondul pentru dezvoltare instituţională; 

1.4 Suma de 1175131 lei pentru sentinţele judecătoreşti definitive şi irevocabile. 

Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 222(6) ‘’toate resursele de finanţare 

ale universităţilor de stat sunt venituri proprii’’. 

Art. 223. (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat funcţionează ca instituţii finanţate 

din fondurile alocate de la bugetul de stat, venituri extrabugetare şi din alte surse, potrivit legii. 

                (2) Veniturile acestor instituţii se compun din sume alocate de la bugetul 

Ministerului Educaţiei Naţionale, pe bază de contract, pentru finanţarea de bază, finanţarea 

complementară şi finanţarea suplimentară, realizarea de obiective de investiţii, fonduri alocate pe 

bază competiţională pentru dezvoltarea instituţională, fonduri alocate pe bază competiţională 

pentru incluziune, burse şi protecţia socială a studenţilor, precum şi din venituri proprii, dobânzi, 

donaţii, sponsorizări şi taxe percepute în condiţiile legii de la persoane fizice şi juridice, române 

sau străine şi din alte surse. Aceste venituri sunt utilizate de instituţiile de învăţământ superior, în 

condiţiile autonomiei universitare, în vederea realizării obiectivelor care le revin în cadrul 

politicii statului din domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice universitare. 

 

În condiţiile unei economii de recesiune, în care finanţarea învăţământului superior nu s-a 

asigurat la nivelul planurilor strategice, urmărind evoluţia veniturilor încasate de universitate în 

perioada analizată se remarcă o scădere a  resurselor financiare. 

 

Se observă că una din sursele importante de finanţare din universitate, venituri din 

cercetare  înregistrează o scădere, ajungând să fie cu 29,84 % mai mică în anul 2013 faţă de anul 

2010. 

S-au diminuat considerabil fondurile provenite de la buget din finanţarea 

complementară, scăderea lor în anul 2013 faţă de anul 2010 fiind: 

 Dotări şi alte investiţii     63,64% 

 Obiective de investiţii     52,38% 

 Pentru reparaţii capitale nu s-au mai primit fonduri de la buget, toate acestea în condiţiile 

de degradare a unor spaţii de învăţământ. 

Programele din fonduri europene si Programele externe nerambursabile au devenit o 

sursă importantă de venituri, acestea având o pondere în total buget de 21,88% in anul 2013, 

14,65% in anul 2012, 22,31% in anul 2011, si de 15,17 % în anul 2010. 

De asemenea, se observă o creştere de 10,69% în anul 2013 faţă de anul 2010 la capitolul 

Subvenţii, camine şi cantine studenţeşti. 
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Situaţia veniturilor Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, încasate în 

perioada 2010 – 2013 este prezentată în Anexa nr. 13. 

 Situaţia cheltuielilor Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi efectuate în 

perioada 2010 – 2013 este prezentată în Anexa nr.14. 

În Anexa nr.15,  este prezentată participarea principalelor surse de finanţare la bugetul 

universităţii. Observăm că cea mai importantă sursă de finanţare în anul 2013 este finanţarea de 

bază  primită de la minister, ponderea ei în total buget fiind de 49,38 %. Finanţarea de bază a fost 

utilizată în proporţie de 87,06%  pentru cheltuieli cu salariile, diferenţa de 12,94 %, cheltuindu-

se cu utilităţile şi alte bunuri şi servicii. 

O pondere însemnată în total buget universitate o reprezintă veniturile obţinute din 

programele cu finanţare  europeană (proiecte POSDRU) respectiv 19,40 % din total buget 2013. 

De menţionat este faptul că , derularea acestor proiecte a fost susţinută şi de universitate, prin 

împrumuturi efectuate din venituri proprii în valoare de 8.404.915 lei, din finanţarea de bază in 

valoare de 2.347.963 lei si din contul de burse in valoare de 3.591.048 lei. 

 Veniturile proprii, în procent de 4,64 % din buget , se compun în principal din taxe de 

şcolarizare, sponsorizări, chirii , regie contracte de cercetare etc. 

Această sursă de venit s-a diminuat considerabil datorită scăderii numărului de studenţi 

cu taxă, cauzele fiind de natură economică.  

Cercetarea  ştiinţifică cu finanţare de la bugetul de stat şi agenţii economici, are  o 

pondere de  6,27 %  în  total buget universitate . 

Celelalte surse de finanţare complementară, respectiv dotări şi obiective de investiţii, 

subvenţii camine,venituri ale căminelor şi cantinelor, achiziţii calculatoare, microproducţie, 

burse, transport studenţi,  reprezintă 17,83 % din totalul  bugetului pe anul 2013. 

În Anexa nr. 16  este prezentată situaţia privind disponibilul şi situaţia împrumuturilor 

din venituri proprii la data de 01.01.2013,  respectiv 31.12.2013. 
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CAP.III. SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII  
 

 

În prezent, în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi funcţionează 11 

facultăţi, conform Tabelului I.3.1.a (HG 966/ 2011, (Anexa I.1.1.c) şi un departament subordonat 

direct universităţii. În acest cadru se desfăşoară activităţi de studii universitare de licenţă, de 

masterat, de doctorat şi de formare continuă postuniversitară şi, interdependent, activităţi de 

cercetare ştiinţifică. În toate acestea sunt cuprinse 735 cadre didactice titulare şi 14851 de 

studenţi. Evoluţia numărului de studenţi a cunoscut în ultimii cinci ani dinamica prezentată în 

Tabelul I.3.1.b. 

Tabelul I.3.1.a. Facultăţile Universităţii „Gheorghe Asachi” din Iaşi 

 Facultatea 
An   

înfiinţare 

http:// 

1. Automatică şi Calculatoare 1990 www.ace.tuiasi.ro 

2. Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 1937 www.ch.tuiasi.ro 

3. Construcţii şi Instalaţii 1941 www.ce.tuiasi.ro 

4. 
Construcţii de Maşini şi Management 

Industrial 
1990 

www.cm.tuiasi.ro 

5. 
Electronică, Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei 
1990 

www.etc.tuiasi.ro 

6. 
Inginerie Electrică, Energetică şi 

Informatică Aplicată 
1937 

www.ee.tuiasi.ro 

7. 
Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria 

Mediului 
1962 

www.hidro.tuiasi.ro 

8. Mecanică  1948 www.mec.tuiasi.ro 

9. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor  1990 www.sim.tuiasi.ro 

10. 
Textile – Pielărie şi Management 

Industrial 
1952 

www.tex.tuiasi.ro 

11. Arhitectură „G. M. Cantacuzino”  2003 www.ce.tuiasi.ro/~arhitect 

În 1995, conform cu HG 568/ 1995, au fost acreditate toate specializările continuatoare ale 

celor înfiinţate înainte de 1989. Ca urmare a Legii 87/ 2006 a calităţii educaţiei, procedurile de 

autorizare, acreditate şi evaluare periodică au fost parcurse pentru toate programele de studii care 

funcţionează actualmente în universitate.  

Programele de studii universitare de licenţă şi de master ale universităţii, în funcţiune în 

anul universitar 2013/ 2014, se prezintă mai jos. 

 

III.1. Studii universitare de licenţă, începând cu anul I  2013/ 2014 

Nr. 

crt. 

Facultatea 

cf H.G. 493/2013 

Domeniul de 

licenţă 

cf H.G. 493/2013 

Denumirea programului 

de studii 

cf H.G. 493/2013 

A / 

AP 

Forma 

de 

înv. 

Nr.  

credite 

                     

Nr.  

Max  

stud. 

1. Facultatea de  

Automatică şi 

Calculatoare 

Calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei 

Calculatoare A IF 240 85 

Tehnologia informaţiei 
A IF 240 

85 

http://www.ace.tuiasi.ro/
http://www.ch.tuiasi.ro/
http://www.ce.tuiasi.ro/
http://www.cm.tuiasi.ro/
http://www.etc.tuiasi.ro/
http://www.ee.tuiasi.ro/
http://www.hidro.tuiasi.ro/
http://www.mec.tuiasi.ro/
http://www.sim.tuiasi.ro/
http://www.tex.tuiasi.ro/
http://www.ce.tuiasi.ro/~arhitect
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Ingineria 

sistemelor 

Automatică şi informatică 

aplicată 

A IF 240 
130 

2. Facultatea de  

Inginerie Chimică 

şi Protecţia 

Mediului 

 

 

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia 

mediului în industrie 

A IF 240 75 

Inginerie chimică Chimia şi ingineria 

substanţelor organice, 

petrochimie şi carbochimie 

A IF 240 

206 

Chimie alimentară şi 

tehnologii biochimice 

AP IF 240 
30 

Ingineria fabricaţiei hârtiei A IF 240 40 

Ingineria substanţelor 

anorganice şi protecţia 

mediului 

A IF 240 

40 

Inginerie biochimică A IF 240 30 

Inginerie chimică A IF 240 50 

Ştiinţa şi ingineria 

polimerilor 

A IF 240 
40 

Inginerie şi 

management 

Inginerie economică în 

industria chimică şi de 

materiale 

A IF 240 

30 

3. Facultatea de  

Construcţii şi 

Instalaţii 

 

 

Ingineria 

instalaţiilor 
Instalaţii pentru construcţii 

A IF 240 
100 

Inginerie civilă 

 

Căi ferate, drumuri şi poduri A IF 240 100 

Construcţii civile, 

industriale şi agricole 

A IF 240 
390 

Inginerie civilă – în limba 

engleză  

A IF 240 
120 

4. Facultatea de  

Construcţii de 

Maşini şi 

Management 

Industrial 

 

Inginerie 

industrială 

Ingineria sudării A IF 240 30 

Maşini – unelte şi sisteme 

de producţie  

A 
IF 

240 
35 

Tehnologia construcţiilor de 

maşini  

A IF 240 
60 

Inginerie mecanică Maşini şi sisteme hidraulice 

şi pneumatice 

A IF 240 
50 

Mecanică fină şi 

nanotehnologii 

A IF 240 
30 

Inginerie şi 

management 

Inginerie economică în 

domeniul mecanic 

A IF 240 
62 

5. Facultatea de  

Electronică, 

Telecomunicaţii şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

Inginerie 

electronică şi 

telecomunicaţii 

Electronică aplicată A IF 240 90 

Microelectronică, 

optoelectronică şi 

nanotehnologii 

A IF 240 

90 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

 

A 

 

IF 

 

240 

 

90 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii (în limba 

engleză) 

 

AP 

 

IF 

 

240 50 

Ştiinţe inginereşti 

aplicate 

Matematică şi informatică 

aplicată în inginerie 

AP IF 240 30 

6. Facultatea de 

Inginerie Electrică, 

Energetică şi 

Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 60 

Electronică de putere şi 

acţionări electrice 

A IF 240 35 



 Raport privind starea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi  pentru anul 2013 
 

21 

 

Informatică 

Aplicată 

Inginerie electrică şi 

calculatoare (în limba 

engleză) 

AP IF 240 60 

Instrumentaţie şi achiziţii de 

date 

A IF 240 50 

Sisteme electrice 

 

A IF 240 60 

Inginerie 

energetică 

Ingineria sistemelor 

electroenergetice 

 

A IF 240 50 

Managementul energiei A IF 240 50 

Termoenergetică A IF 240 50 

Inginerie şi 

management 

Inginerie economică în 

domeniul electric, electronic 

şi energetic 

A IF 240 50 

Ştiinţe inginereşti 

aplicate  

Informatică aplicată în 

inginerie electrică 

 

 

 

 

A IF 240 60 

7. Facultatea de  

Hidrotehnică 

Geodezie şi 

Ingineria Mediului 

 

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia 

mediului în agricultură 

A IF 240 60 

Inginerie civilă Amenajări şi construcţii 

hidrotehnice 

A IF 240 100 

Îmbunătăţiri funciare şi 

dezvoltare rurală 

A IF 240 150 

Inginerie geodezică Măsurători terestre şi 

cadastru 

A IF 240 120 

8. Facultatea de 

Mecanică 

Ingineria 

autovehiculelor 

Autovehicule rutiere A IF 240 60 

Constructii de autovehicule AP IF 240 60 

Ingineria sistemelor de 

propulsie pentru 

autovehicule 

 

AP IF 240 30 

Inginerie mecanică Inginerie mecanică AP IF 240 50 

Maşini şi instalaţii pentru 

agricultură şi industrie 

alimentară 

A 

IF 

240 75 

Sisteme şi echipamente 

termice 

A IF 240 35 

Mecatronică şi 

robotică 

Mecatronică A IF 240 70 

Robotică A IF 240 45 

9. Facultatea de  

Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor 

Ingineria 

materialelor 

Ingineria procesării 

materialelor 

A IF 240 66 

Ştiinţa materialelor A IF 240 70 

Inginerie 

industrială 

Ingineria securităţii în 

industrie 

AP IF 240 25 

Inginerie mecanică Echipamente pentru procese 

industriale 

A IF 240 50 
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10. Facultatea de  

Textile – Pielărie şi 

Management 

Industrial 

 

Inginerie chimică Tehnologia chimică a 

produselor din piele şi 

înlocuitori 

A IF 240 25 

Tehnologie chimică textilă A IF 240 25 

Inginerie 

industrială 

Design industrial AP IF 240 42 

Tehnologia şi designul 

confecţiilor din piele şi 

înlocuitori 

A IF 240 40 

Tehnologia şi designul 

produselor textile  

A IF 240 150 

Tehnologia tricotajelor şi 

confecţiilor 

A IF 240 97 

Inginerie şi 

management 

Inginerie economică 

industrială 

A IF 240 80 

11. Facultatea de  

Arhitectură 

“G.M.Cantacuzino” 

Arhitectură Arhitectură A IF 360 100 

 

Anexa nr.2 la D.R. nr. 2164/3.10.2013 

 

III.2. Studii universitare de masterat, începând cu anul I  2013 / 2014 

 

 

Nr. 

crt. 

Facultatea 

cf. H.G. 

493/2013 

Domeniul de 

master 

cf. H.G. 

581/2013 

Denumirea programului universitar de 

masterat 

cf. HG 581/2013 

Forma 

de înv. 

Nr. 

credite 

Nr. 

max 

stud. 

1. Facultatea de  

Automatică şi 

Calculatoare 

Calculatoare 

şi tehnologia 

informaţiei 

Calculatoare încorporate IF 120 50 

Sisteme distribuite şi tehnologii WEB IF 120 50 

Sisteme distribuite şi tehnologii 

WEB/Distributed systems and WEB 

technologies 

 

IF 120 

 

50 

Ingineria 

sistemelor 

Sisteme de control încorporate IF 120 50 

Sisteme şi control automat IF 120 50 

Sisteme şi control automat/Systems and 

control 

 

IF 

 

120 

 

50 

2. Facultatea de 

Inginerie 

Chimică şi 

Protecţia 

Mediului 

Ingineria 

mediului 

Controlul calităţii mediului ambiant IF 120 50 

Managementul mediului IF 120 50 

Managementul mediului IFR 120 50 

Managementul mediului şi energie 

durabilă/Environmental management and 

sustainable energy 

 

IF 120 

 

50 

Managementul, tratarea şi valorificarea 

deşeurilor 

IF 
120 

50 

Inginerie 

chimică 

Cataliză şi materiale catalitice pentru 

mediu, energie şi sănătate 

IF 
120 

50 

Ingineria procedeelor nepoluante IF 120 50 

Materiale macromoleculare înalt 

performante 

 

IF 

 

120 

 

50 

Produse farmaceutice şi cosmetice IF 120 50 

Produse naturale IF 120 50 
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Protecţie anticorosivă şi electrochimie 

aplicată 

 

IF 

 

120 

 

50 

Ştiinţa hârtiei şi a materialelor polimerice IF 120 50 

Controlul si procesarea alimentelor IF 120 50 

Biomateriale polimerice si bioresurse 

 

 

IF 

 

120 

 

50 

3. Facultatea de 

Construcţii şi 

Instalaţii 

Inginerie 

civila si  

instalaţii 

Instalaţii pentru construcţii IF 120 50 

Evaluare şi administrare imobiliară IF 120 50 

Infrastructuri moderne pentru transporturi  

IF 

 

120 

 

50 

Ingineria clădirilor IF 120 50 

Inginerie geotehnică IF 120 50 

Inginerie structurală IF 120 50 

Inginerie structurală/Structural 

engineering 

 

IF 

 

120 

 

50 

Management şi tehnologii speciale în 

construcţii 

 

IF 

 

120 

 

50 

Materiale şi produse performante pentru 

construcţii 

 

IF 

 

120 

 

50 

Reabilitarea şi creşterea siguranţei 

construcţiilor 

 

IF 

 

120 

 

50 

4. Facultatea de 

Construcţii de 

Maşini şi 

Management 

Industrial 

Inginerie 

industrială 

Concepţia şi fabricaţia asistată de 

calculator 

 

IF 

 

120 

 

50 

Inginerie şi management în fabricaţia 

mecanică 

 

IF 

 

120 

 

50 

Managementul şi tehnologia producţiei IF 120 50 

Sisteme micromecanice IF 120 50 

Tehnologii avansate de fabricaţie IF 120 50 

Inginerie 

mecanică 

Mecanica fluidelor aplicată 

 

 

IF 

 

120 

 

50 

Inginerie si 

management 

Antreprenoriat industrial  

IF 

 

120 

 

50 

5. Facultatea de 

Electronică, 

Telecomunicaţ

ii şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

Inginerie 

electronică şi 

telecomunica

ţii 

Proiectarea circuitelor VLSI avansate IF 120 50 

Radiocomunicaţii digitale IF 120 50 

Reţele de comunicaţii IF 120 50 

Sisteme avansate în electronica aplicată IF 120 50 

Sisteme electronice inteligente şi 

informatică industrială 

 

IF 

 

120 

 

50 

Tehnici moderne de prelucrare a 

semnalelor 

 

IF 

 

120 

 

50 

6. Facultatea de  

Inginerie 

Electrică, 

Energetică şi 

Informatică 

Aplicată 

Inginerie 

electrică 

Conversia energiei şi controlul mişcării IF 120 50 

Sisteme electrice avansate IF 120 50 

Sisteme informatice de monitorizare a 

mediului 

 

IF 

 

120 

 

50 

Inginerie 

energetică 

Management, energie, mediu IF 120 50 

Managementul sistemelor de energie IF 120 50 

Inginerie şi 

manag. 

Inginerie şi management în contextul 

globalizării 

 

IF 

 

120 

 

50 

7. Facultatea de 

Hidrotehnică

Ingineria 

mediului 

Ingineria şi managementul factorilor de 

mediu 

 

IF 

 

120 

 

50 



 Raport privind starea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi  pentru anul 2013 
 

24 

 

, Geodezie şi 

Ingineria 

Mediului 

Inginerie civilă 

si instalatii 

Inginerie hidrotehnică IF 120 50 

Modernizarea sistemelor hidrotehnice, 

hidroameliorative şi hidroedilitare 

 

IF 

 

120 

 

50 

Inginerie 

geodezică 

Geomatică şi cartografie  

IF 

 

120 

 

50 

8. Facultatea de 

Mecanică 

Ingineria 

autovehiculelor 

Concepţia şi managementul proiectării 

automobilului 

 

IF 

 

120 

 

50 

Exploatarea tehnică a autovehiculelor 

rutiere 

 

IF 

 

120 

 

50 

Siguranţa şi performanţele circulaţiei 

rutiere 

 

IF 

 

120 

 

50 

Sistemica transporturilor autopropulsate IF 120 50 

Inginerie 

mecanică 

Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria 

mecanică 

 

IF 

 

120 

 

50 

Maşini termice, frigotehnie şi climatizare IF 120 50 

Tehnici nepoluante în industria 

agroalimentară 

 

IF 120 

 

50 

Mecatronică şi 

robotică 

Mecatronică avansată IF 120 50 

Sisteme robotizate IF 120 50 

9. Facultatea de 

Ştiinţa şi 

Ingineria 

Materialelor 

Ingineria 

materialelor 

Materiale avansate şi tehnici de analiză 

experimentală 

 

IF 

 

120 

 

50 

Tehnici avansate în ingineria procesării 

materialelor 

IF 
120 

50 

Inginerie 

mecanică 

Sisteme industriale pentru tehnologii 

moderne 

IF 
120 

50 

Inginerie 

industrială 

Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă  

IF 

 

120 

 

50 

10. Facultatea de 

Textile – 

Pielărie şi 

Management 

Industrial 

Inginerie 

industrială 

Asigurarea calităţii în domeniul textile – 

pielărie 

 

IF 

 

120 

 

50 

Design industrial textil IF 90 50 

Design vestimentar IF 120 50 

Dezvoltări în proiectarea produselor de 

încălţăminte şi marochinărie 

 

IF 

 

120 

 

50 

Proiectarea şi modelarea îmbrăcămintei IF 120 50 

Sisteme inovative de producţie în 

confecţii 

 

IF 

 

120 

 

50 

Tehnologii performante de tricotare IF 120 50 

Textile avansate IF 120 50 

Inginerie 

chimică 

Ecodesign în finisarea textilelor IF 120 50 

Procesarea avansată a resurselor proteice IF 120 50 

Inginerie şi 

management 

Inginerie şi management în producţia de 

bunuri şi servicii 

 

IF 

 

120 

 

50 

Inovare şi antreprenoriat IF 120 50 

Managementul proiectelor europene în 

domeniul ingineriei 

 

IF 

 

120 

 

50 

Marketing industrial IF 120 50 

Management şi administrarea afacerilor IF 120 50 
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CAP. IV.  SITUAŢIA PERSONALULUI ŞI A POSTURILOR 

VACANTE DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII 
 

 

4.1. Situaţia personalului instituţiei – Anexa 17 

  

În activităţile universităţii sunt implicaţi, în total, 1544 de angajaţi, din care 735 – personal 

didactic titular şi 58 cadre didactice angajate pe perioadă determinată, la care se adaugă 320 

personal didactic auxiliar (294 – la finanţarea de bază, 22 – la subvenţia pentru cămine şi venituri 

şi 4 – la venituri) şi 431 personal administrativ (265 – la finanţarea de bază, 165 – la subvenţia 

pentru cămine şi  1  la  venituri). 

Personalul didactic titular este format din : 171 profesori universitari, 205 conferenţiari 

universitari, 255 şefi de lucrări (lectori) universitari, 103 asistenţi universitari şi 1 preparator 

universitar. 

Raportat la numărul total de cadre didactice titulare, prezentăm mai jos, procentul de ocupare 

a posturilor pe funcţii didactice : 

a) profesor universitar.....................................23,27 % 

b) conferenţiar universitar............................. 27,89 % 

c) şef de lucrări (lector) universitar................34,69 % 

d) asistent universitar......................................14,01 % 

e) preparator universitar....................................0,14 %. 

 

Din totalul cadrelor didactice titulare, 687 de cadre didactice (94,11%) au titlul ştiinţific de 

doctor. 

* Calitatea personalului didactic este atestată şi de distincţiile ştiinţifice şi onorifice acordate 

personalului titular: 3 profesori sunt membri ai Academiei Române, 23 sunt membri ai 

Academiei de Ştiinţe Tehnice sau Academiei Oamenilor de Ştiinţă, un mare număr de cadre 

didactice sunt membri ai unor societăţi ştiinţifice, iar multora li s-au acordat premii ştiinţifice 

şi/sau decoraţii ( un număr de 111 premii şi medalii au fost acordate în anul 2013). 

 

4.2. Situaţia posturilor vacante 

 

La data de 31.12.2013, la nivelul universităţii, exista un număr total de 694 de posturi 

vacante, din care 360 de posturi didactice (343 la departamente, la finanţarea de bază, 3 – la 

venituri şi 14 – la centre pe venituri) şi 334 de posturi auxiliar didactice şi contractuale (288 – la 

finanţarea de bază şi 24 – la subvenţia pentru cămine şi venituri şi 22 – venituri). 

Situaţia posturilor didactice vacante pe funcţii didactice, calculată în procente, la finanţarea 

de bază este următoarea : 

a) profesor universitar = 13,41 % 

b) conferenţiar universitar = 12,53 % 

c) şef lucrări(lector) universitar = 49,27 % 

d) asistent universitar = 24,79 % 

Posturile didactice ocupate şi vacante sunt rezultatul întocmirii statelor de funcţii în baza 

formaţiunilor de studiu şi în funcţie de activitatea didactică, conform unei proceduri bazate pe 

criterii de eficienţă economică, în corelaţie cu nivelul finanţării de bază. 

Având în vedere numărul posturilor vacante şi faptul că, numai pe parcursul anului 2013, 24 

de cadre didactice s-au pensionat, 9 cadre didactice au plecat din universitate la cerere şi 1 cadru 

didactic a decedat, este imperios necesară scoaterea la concurs a posturilor vacante pentru 
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atragerea de tineri valoroşi spre cariera universitară şi promovarea cadrelor didactice cu rezultate 

deosebite pe funcţii didactice superioare. 

 

*În ceea ce priveşte activitatea de cercetare – dezvoltare pe bază de contracte, aceasta se 

desfăşoară în cadrul celor 23 de centre de cercetare, 1 laborator de cercetare şi 8 colective de 

cercetare din structura Centrului de Cercetare şi Transfer Tehnologic „Polytech”, structură a 

universităţii care funcţionează cu 75 de posturi ocupate şi 646 de posturi vacante, specifice 

activităţilor de cercetare. 
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CAP.V. REZULTATELE ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE 

ŞTIINŢIFICĂ 

 
 

5.1. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi își propune următoarele obiective 

strategice privind activitatea de cercetare științifică: 

 

 Susținerea și dezvoltarea activităților de cercetare științifică, a infrastructurii specifice, pentru 

asigurarea competitivității și vizibilității universităţii la nivel național, european și mondial; 

 Creşterea performanţelor cercetării prin dezvoltarea proiectelor de cercetare inter/trans-

disciplinare, prin activităţi de inovare şi transfer al cunoaşterii în domeniile științifice 

prioritare; Recunoașterea performanțelor științifice prin acordarea Premiilor de excelență în 

cercetarea științifică din TUIASI; 

 Dezvoltarea resurselor umane, în special a tinerilor cercetători, prin corelarea activităţilor de 

cercetare științifică și inovare cu dezvoltarea programelor doctorale şi post-doctorale;  

 Îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare pentru a sprijini activităţi de cercetare performantă, cu 

vizibilitate internațională și națională; 

 Dezvoltarea parteneriatelor de cooperare naţională şi internaţională (cu universități/institute de 

cercetare, industrie, etc.), accentuarea activităţilor de diseminare și transfer tehnologic pentru a 

îmbunătăţi performanţele, vizibilitatea cadrelor didactice/cercetătorilor şi a crește rolul 

universității pe plan local/regional/național/internațional;  

 Sprijinirea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare prin îmbunătăţirea performanţei 

Centrelor de cercetare/excelență și a Centrului de Cercetare și Transfer Tehnologic Polytech 

(C.C.T.T.Polytech) și asigurarea continuă a accesului la resurse de informare/documentare 

electronice. 

 În anul 2013, activitatea de cercetare științifică, inovare, transfer tehnologic și de 

dezvoltare a programelor post-doctorale a fost coordonată de către Prorectorul responsabil cu 

activitatea de cercetare științifică la nivel de universitate și de către Prodecanii de resort la 

nivelul facultăților. Activități specifice, la nivel executiv, se derulează prin implicarea 

Serviciului Cercetare și Transfer Tehnologic CCTT Polytech, a Centrelor de Cercetare/ 

Excelență din cadrul Universității, a Colectivului Buletin-Invenții, a Editurii Politehnium.  

 În anul 2013 s-a continuat derularea sub coordonarea Prorectoratului Cercetare 

Științifică,  proiectele strategice doctorale și post-doctorale (POSDRU) și respectiv, 4 proiecte de 

cercetare post-doctorală cu finanțare prin competiție în cadrul programului PN II, după cum 

urmează: 

 1. ”Burse doctorale pentru performanță în cercetare la nivel european”  (EURODOC), 

2010-2013, ID 59410, Director proiect: Prof.univ.dr.ing. Luminiţa Lupu; 

 2. “Studii doctorale pentru performanțe europene în cercetare și inovare 

 (CUANTUMDOC),  ID  79407,  Director proiect: Prof.univ.dr.ing. Mihai Budescu; 

3. „Performanţă prin postdoctorat pentru integrarea în aria europeană de cercetare 

(PERFORM-ERA)” 2010-2013, ID 57649, Director proiect: Prof. univ. dr. ing. Marcel 
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Popa, coordonator Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi. Proiectul s-a 

încheiat la 31.03. 2013; 

 

4. „Dezvoltarea şi susţinerea de programe post doctorale multidisciplinare in 

domenii tehnice prioritare ale strategiei naţionale de cercetare – dezvoltare-inovare.” 

(4D POST-DOC), 2010-2013, ID 52603, responsabil partener Conf.univ.dr.ing.Irina 

Lungu, coordonator: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, parteneri Universitatea 

Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi şi Universitatea „Politehnica” din Timişoara. 

Proiectul s-a încheiat în martie 2013; 

 

5. “Dezvoltarea platformei de cercetare pentru energie eficientă și durabilă 

ENERED, ID 911, Cod SMIS 13987, cu finanțare de 41.455.225 lei, prin POS CCE 

A2-02.2.1-2009-4 (Director proiect: Prof.univ.dr.ing. Neculai Seghedin). Proiectul se 

desfășoară în perioada 2012-2015, iar valoarea alocată investițiilor în infrastructura de 

cercetare este de 2.109.969,37 lei. 

În anul 2013 s-a finalizat și încasarea etapelor la proiectul „Burse Doctorale - O 

Investiţie în Inteligenţă (BRAIN)”, 2008 – 2011, ID 6681 (Director proiect: 

Prof.univ.dr.ing.Carmen Teodosiu). Suma încasată în 2013 a fost de 2.545.902 lei. 

O situaţie a proiectelor finanţate din fonduri structurale, derulate în anul 2013, este 

prezentată în Anexa nr. 26. 

 

- Proiecte postdoctorale de cercetare (finanțate prin Programul PN II_RU_PD) 

 

Nr.crt. Tip proiect/contract Director proiect 
Valoare  (lei)  

2013 

1. PN II RU_PD 98/2012 NICULESCU OANA 137.854.00 

2. PN II RU_PD 30/2011 
GHEORGHE G.   

ALEXANDRU 
153.946.99 

3. PN II RU_PD 34/2011 COLIBABA L. CINTIA 88.613.22 

4. PN II RU_PD 37/2013 NISTOR ANA IRINA 88.000.00 

 

5.2. Activitatea de cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic în 2013 

 

1. Rezultatele sintetice ale activității de cercetare științifică în anul 2013, comparativ cu 

anul 2012 (articole în reviste ISI și ISI Proceedings, cărți, brevete etc.) sunt prezentate în 

Tabelul 1. 

Tabel 1 

Nr. 

crt. 

Indicatori 2012 2013 

1. Articole publicate în reviste cotate ISI și ISI Proceedings 577 600 

2. Articole publicate în reviste indexate BDI 85 126 

3. Articole în reviste românești recunoscute CNCSIS (cat.B si B+) 315 322 

4. Cărți și capitole publicate în edituri românești recunoscute 

CNCS 

89 169 

5. Cărți și capitole publicate pe plan internațional 23 46 

6. Brevete acordate 9 11 
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2. Numărul contractelor de cercetare ştiinţifică derulate în anul 2013 a fost de 97, 

dintre care 48 contracte cu finanțare de la bugetul de stat, 49 contracte de 

cercetare/consultanţă cu agenţi economici. Valoarea încasată în anul 2013 din 

contractele de cercetare-dezvoltare a fost de 10.771.960,40 lei, din care 8.162.227,79 

lei revine universităţii, iar 2.609.732,61 lei revine partenerilor din contractele de cercetare 

știinţifică. 

 

Situaţia valorii încasate în 2013 pe tipuri de proiecte/contracte de cercetare științifică 

națională, comparativ cu anul 2012, este prezentată în Tabelul 2:  

 

Tabel 2 

Nr. 

crt. 

Tip Program             Valoare (lei) Situaţie 

comparativă  

  2012 2013 

 

(%) 

1 PN II IDEI (IDEI+WE+SSA) 4650752.70 2030250.78 43.65 

2 PN II RU-PD; RU_TE 969595.80 753318.21 77.69 

3 PN II Parteneriate 3682523.06 3743234.00 101.65 

4 PN II Capacităţi M3-FP7 75902.36 0.00 0.00 

5 PN II Capacităţi Bilaterale + 

coordonator (IFA) 

239599.52 142008.19 59.27 

6 ERA NET 1870509.44 2133830.47 114.08 

7 Colaborări PN II (Parteneriate, 

Inovare, Capacitati, Idei complexe) 

1498715.30 1502686.95 100.27 

8 Agenţi economici 527237.54 466631.80 88.51 

Nr. 

crt. 

       Tip Program                Valoare (lei) Situaţie 

comparativă  

  2012 2013 

 

(%) 

9 Transfer tehnologic 50050.00 0.00 0.00 

 TOTAL 13.564.885,72 10.771.960,40  

10 Plăţi la partenerii din contracte -3.204.179,23 -2.609.732,61  

 TOTAL TUIASI 10.360.706,49 8.162.227,79 78,78 

 

Încasările realizate în anul 2013 reprezintă 78,78 % (valoare TUIASI) din încasările 

anului 2012, având în vedere condițiile de participare mai dificile și numărul redus de 

competiții naționale destinate finanțării cercetării științifice. Se remarcă, totuși, creșterea 

numărului și a valorii contractelor de tip ERA NET. 

   Numărul partenerilor industriali în cadrul proiectelor de cercetare derulate în anul 2013 

este de 44. 

 Pentru anul 2013, au fost realizate 104 de propuneri de proiecte naționale, 7 propuneri de 

proiecte internaționale și 6 propuneri proiecte POS CCE. 
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Situația valorii contractelor de cercetare încasate în anul 2013 pe surse de 

finanțare/Autorități Contractante (lei) este prezentată în Tabelul 3. 

Tabel 3  

Nr. 

crt.
Tip program IFA UEFISCDI

Agenti 

economici

1 PN II IDEI (IDEI+WE+SSA) 2.030.250,78

2 PN II RU-PD+TE 753.318,21

3 PN II Parteneriate 3.743.234,00

4 PN II Capacităţi Bilaterale+IFA 60.000,00 82.008,19

5 ERA NET 2.133.830,47

6

Colaborări PN II (Parteneriate, Inovare, Capacități, Idei 

complexe) 1.502.686,95

7 Agenţi economici 466.631,80

TOTAL 60.000,00 10.245.328,60 466.631,80

TOTAL GENERAL 10.771.960,40

 

 

Situaţia comparativă a regiilor colectate/derulate prin CCTT Polytech (2012 – 2013) 

este prezentată în Tabelul 4: 

Tabel 4 

Regie totală anul 2012: 

2123813.86 lei,  din care: 

Regie totală anul 2013: 

871393.07 lei, din care: 

Regie TUIASI (lei) Regie facultăţi (lei) Regie TUIASI (lei) Regie facultăţi (lei) 

722900.27 1400913.59 478110.32 393282.75 

 

 Situația comparativă pe ultimii 3 ani a contractelor de cercetare internaționale și cu 

finanțare din fonduri structurale  este prezentată în Tabelul 5 : 

      Tabel 5 

Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 
Număr contracte 

internaționale și 
din fonduri 

structurale 

(componenta de 

cercetare) 

Încasări (lei) 

Număr contracte 

internaționale și 
din fonduri 

structurale 

(componenta de 

cercetare) 

Încasări 

(lei) 

Număr contracte 

internaționale și 
din fonduri 

structurale 

(componenta de 

cercetare) 

Încasări (lei) 

13 2.106.384,77 16 
5.033.442,37 13 21.143.791,69 

 

   

 3. Structura Centrelor de cercetare/excelență din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe 

Asachi” din  Iași este prezentată în Anexa 18. 

Activitatea de cercetare-dezvoltare se derulează în cadrul centrelor de cercetare și a 

colectivelor de cercetare constituite conform  aprobării Senatului din 27.09.2013. 

  Numărul posturilor de cercetare cuprins în statul de funcții al C.C.T.T. Polytech la 

01.10.2013 era de 721, din care 75 posturi ocupate și 646 posturi vacante. 
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4. Evaluarea activităților de cercetare științifică coordonată de Prorectoratul Cercetare 

Științifică 

 4.1. Acordarea Premiilor de excelență în cercetarea științifică pentru următoarele 

categorii de cercetători (conform criteriilor stabilite de o Comisie de analiză în data de 

15.07.2013 și aprobate în Consiliul de Administrație din 16.07.2013 – a se vedea (Anexa 19) : 

Ca urmare a analizei efectuate de către Comisia stabilită prin Decizia Rectorului 

nr.2314/18.10.2012, au fost stabiliți câștigători ai premiilor de excelență în 2013 următoarele 

cadre didactice și cercetători: 

 Premiul pentru cercetătorul cu cele mai bune performanţe în cercetarea ştiinţifică – 

Conf.dr.ing. Gabriela Lisa, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, punctaj 

total: 739,877 

 Premiul pentru tânarul cercetator cu cele mai bune performanţe în cercetarea ştiinţifică – 

Asist.dr.ing.Lenuţa Kloetzer (Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului), punctaj 

total: 155,03 

 Premiul pentru cele mai bune performanţe în inovare şi transfer tehnologic – nu se acordă 

 Premiul pentru grupul care a contribuit la atragerea celor mai multe fonduri pentru cercetare 

– Grupul coordonat de Donciu Codrin, Foșalău Cristian, Temneanu Marinel, Zet Cristian 

(Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată); suma atrasă  : 

1.378.549,8 lei 

 Cercetătorii premiați au primit diplome speciale în cadrul Ședinței festive a Senatului din 

data de 15.11.2013. 

 

 4.2. Participarea la ședințe ale membrilor Asocierii în participațiune în cadrul 

S.C.TEHNOPOLIS S.R.L, cât și realizarea evaluărilor condițiilor îndeplinite de firmele care 

doresc sa fie primite în Parcul științific și tehnologic „Tehnopolis”;  

 

 4.3. Editura POLITEHNIUM. În cadrul Editurii POLITEHNIUM a Universității 
Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, coordonată de Prorectoratul Științific, au fost tipărite, în 

cursul anului 2013, 28 de cărți. 
 

  4.4. Elaborarea de proceduri și regulamente specifice 

- Elaborarea Procedurii privind acordarea titlului de Doctor Honoris Causa COD 

TUIASI.POB.39 (aprobată în ședința Consiliului de Administrație din 08.01.2013    

 4.5. Accesul on-line la resurse de informare electronice  

  În 2013, au fost continuate demersurile privind accesul on-line la resursele de 

informare/documentare electronice (baze de date conținând reviste internaționale cotate ISI, e-

books, volume ale conferințelor, etc) prin Asociația AnelisPlus (la care TUIASI este partener 

din 2011) și în colaborare cu Biblioteca TUIASI. În acest sens, în data de 08.10 2013 a fost 

lansat proiectul PNII Capacităţi Asigurarea accesului electronic național la literatura științifică 

pentru susținerea și promovarea sistemului de cercetare și educație din România/ANELIS 

PLUS. În Consiliul de Administrație din data de 05.11.2013 s-a aprobat menținerea 

abonamentelor pentru anul 2014 la următoarele baze de date: Science Direct, SpringerLink, 

Thomson Web of Knowledge, ProQuest, SCOPUS. Tot în cadrul proiectului Asociației ANELIS 

PLUS a fost încheiat un contract de furnizare de servicii pentru acces la baze de  date printr-o 

interfață de căutare unificată folosind serviciul EBSCO Discovery Services, care permite și 

universității noastre, ca abonat, căutarea în baze de date, în funcție de adresele IP-urilor alocate 

instituției. În acest sens, a fost solicitată lista utilizatorilor de acces mobil din instituție care 

permite înregistrarea conturilor de utilizator pe site-ul proiectului ANELIS PLUS 

(www.anelisplus.ro), în vederea accesării bazelor de date. 
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5. Remunerarea personalului de cercetare în anul 2013 

 
 

Tip personal 
Studenţi-

Doctoranzi 

Cercetători 

postdoc 

Personal 

Cercetare 

Personal 

cercetare 

pensionat 

Total 

Remunerare cu Contracte de munca / Plata cu ora 

1. Personal bază  

(cadre didactice+cercetatori) 

4 
6 130/15 - 140/15 

2. Personal asociat      

(din afara universităţii) 
15+2 26 14+1/0 3/1 61/1 

TOTAL 21 32 145/15 3/1 201/16 

 

6. Diseminarea activității de cercetare-dezvoltare şi inovare 

 Continuarea organizării conferinţelor/seminariilor/workshop-urilor internaţionale de 

prestigiu (desfășurate în România sau pe plan internațional), în care universitatea este 

organizator sau co-organizator, în vederea creșterii vizibilității cercetării științifice la nivel 

internațional și național. În Anexa  nr. 20 este prezentată lista conferințelor organizate de către 

universitate în colaborare cu facultățile, în 2013. 

 

 7. Activitatea de editare și publicare a revistelor științifice. Activitatea de invenții 
a. Buletinul Institutului Politehnic Iași  
Au fost trimise spre tipar 31de volume  ale Buletinului I.P.I, acestea conţinând 385 de 

lucrări ştiinţifice, din care 330 lucrări la categoria de clasificare B+, 13 lucrări la categoria de 

clasificare B, 27  lucrări la categoria de clasificare C şi 15 lucrări la categoria de clasificare D. 

Şase secţii ale Buletinului IPI (Automatică şi Calculatoare, Chimie şi Inginerie Chimică, 

Construcţii de Maşini, Electrotehnică.Electronică.Energetică , Construcţii. Arhitectură, 

Matematică. Mecanică teoretică. Fizică) sunt acreditate la categoria B+, o secţie la categoria B 

(Ştiinţa şi Ingineria Materialelor), două la categoria C (Hidrotehnică şi Ştiinţe Socio-Umane) şi o 

secţie la D (Textile-Pielărie). 

Au fost tipărite şi achitate 31 de fascicule (14 fascicule din anul 2012 şi 17 din anul 

2013),  în valoare de 52.900 lei.  

b. Activitatea de invenţii din cadrul colectivului este prezentată în tabelul de mai jos. În 

anul 2013 au fost trimise spre înregistrare şi examinare la O.S.I.M. 45 cereri de brevet de 

invenţie, având ca prim-autori 8 cadre didactice TUIasi, 4 studenţi-doctoranzi/postdoctoranzi şi 

33 studenţi. Dintre acestea 10 cereri de brevet sunt rezultatul contractelor de cercetare, având ca 

titular TUIASI, iar 35 cereri de brevet de invenţie sunt depuse în nume propriu de către 2 cadre 

didactice şi 33 de studenţi. 

 
  

 

Nr. 

crt. 

 CERERI  DE  BREVET BREVETE ACORDATE 

 

Facultatea 

Numărul 

cererilor 

de brevet 

depuse 

la O.S.I.M. 

Calitate prim autor/titular 

TUIASI: 
Numărul de 

brevete 

acordate 

de O.S.I.M. 

universităţii 

Calitate prim autor/titular 

TUIASI: 

Cadre 

didactice 

Doctoranzi/ 

/Postdoctoran

zi 

Studenţi 
Cadre 

didactice 

Doctoranzi/ 

/Postdoctoranzi 
Studenţi 

1 
Arhitectura 

„G.M.Cantacuzino” 
- - - - - - - - 

2 Automatică şi Calculatoare - - - - - - - - 

3 
Construcţii de Maşini si 

Management Industrial 
33/0 1/0  32/0 1/1 1/1 - - 



 Raport privind starea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi  pentru anul 2013 
 

33 

 

4 Construcţii şi Instalaţii 1/1 - 1/1 - 2/2 2/2 - - 

5 

Electronică, 

Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei 

2/2 - 2/2 - 1/1 1/1 - - 

6 

Inginerie Electrică, 

Energetică şi Informatică 

Aplicată 

3/2 2/2 - 1/0 1/1 1/1 - - 

7 
Hidrotehnică, Geodezie şi 

Ingineria Mediului 
1/1 1/1 - - 1/1 1/1 - - 

8 
Inginerie Chimică  şi  

Protecţia Mediului 
3/3 2/2 1/1 - 1/1 1/1 - - 

9 Mecanică - - - - 2/2 2/2 - - 

10 
Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor 
1/1 1/1 - - 2/2 2/2 - - 

11 
Textile-Pielărie şi 

Management Industrial 
1/0 1/0 - - - - - - 

TOTAL 45/10 8/6 4/4 33/0 11/11 11/11 - - 

 

Au fost acordate de către OSIM 11 brevete de invenţie, unde titular este Universitatea Tehnică 

“Gheorghe Asachi” din Iaşi.  

În anul 2013 au fost plătite taxe către OSIM pentru cereri de brevet şi brevete în valoare 

de 10.900,80  lei.  

 c. Revista Environmental Engineering and Management Journal (EEMJ) este o 

publicaţie ştiinţifică în limba engleză, cu caracter periodic, care a fost lansată în anul 2002 de 

Departamentul de Ingineria şi Managementul Mediului din cadrul Universităţii Tehnice 

Gheorghe Asachi din Iaşi ca o revistă de specialitate, în domeniul mediului şi care începând cu 

anul 2010 apare lunar.  

 Revista a fost publicată în regim de autofinanţare până în anul 2009, după care tipărirea 

sa, la Tipografia Universităţii Tehnice a fost finanţată de trei facultăţi (Inginerie Chimică şi 

Protecţia Mediului; Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului; Inginerie Electrică, Energetică 

şi Informatică Aplicată). Revista este cotată ISI Web of Science şi are factor de impact (FI)= 

1,117 (2013). 

 

5.3. Programele de cercetare post-doctorală 

  

 Programele de cercetare post-doctorală s-au desfăşurat în anul 2013 cu finanţare din 2 

surse: 

a) Proiecte strategice de cercetare postdoctorală din fonduri structurale POSDRU. Prin 

aceste proiecte au fost susţinuţi 51 de cercetători post-doc; situaţia programelor doctorale 

şi postdoctorale este prezentată în Anexa nr. 21. 

b) Proiecte de cercetare postdoctorală finanţate de către CNCSIS în cadrul competiţiei PNII-

RU PD 2011 şi 2012. Prin aceste proiecte sunt susţinuţi un număr de 4 cercetători post-

doc.  

 Menţionăm că şi în cadrul proiectelor de tip IDEI, Parteneriate sau Inovare (PNII) şi a 

proiectelor internaţionale sunt incluşi în echipa de proiect doctoranzi şi cercetători post-doc. 
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CAP. VI. ASIGURAREA CALITĂŢII ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL 

UNIVERSITĂŢII 
 

VI.1. Dezvoltarea managementului calităţii 

 

Senatul Universităţii reprezintă comunitatea universitară şi este autoritatea supremă de 

conducere a Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi. Acesta este format din cadre 

didactice şi studenţi aleşi prin vot majoritar, universal, direct şi secret al cadrelor didactice şi 

cercetătorilor titulari, respectiv ai studenţilor .  

Universitatea funcţionează pe baza Cartei, a Procedurii privind funcţionarea structurilor 

şi funcţiilor de conducere şi a Regulamentului de ordine interioară. Funcţionalitatea structurilor 

de conducere este asigurată şi de încadrarea lor în fluxul decizional, reflectat de Organigrama 

universităţii. 

 Conducerea  operativă a Universităţii este asigurată de Consiliul de administraţie, alcătuit 

din rector, prorectori, directorul consiliului pentru studii universitare de doctorat, decanii, 

directorul general administrativ şi un reprezentant al studenţilor. Evaluarea şi asigurarea calităţii 

activităţilor desfăşurate în universitate reprezintă o preocupare constantă a managementului 

universităţii, pe toate nivelurile ierarhice. Începând din 2005 funcţionează Comisia de Evaluare 

şi Asigurare a Calităţii (CEAC)  la nivelul universităţii şi Subcomisiile de Evaluare şi Asigurare 

a Calităţii  la nivelul facultăţilor/ departamentelor/ direcţiilor. Cadrul organizatoric este definit 

prin Procedura privind organizarea şi funcţionarea CEAC. De la înfiinţare şi până în prezent, 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Calităţii CEAC şi-a asumat răspunderea privind 

elaborarea/ verificarea/ avizarea  a procedurilor care privesc activitatea didactică, evaluarea şi 

asigurarea calităţii educaţiei, care s-au constituit în Manualul procedurilor, vezi şi 

http://www.calitate.tuiasi.ro. 

Prin Hotărâre a Senatului Universităţii s-a adoptat Alocarea responsabilităţilor în 

domeniul calităţii. Aceasta se explicitează prin Sinteza responsabilităţilor pe nivele ierarhice şi 

funcţii de conducere şi prin detalierea responsabilităţilor pe criterii, standarde şi indicatori de 

performanţă. Prin acestea, strategia de asigurare a calităţii este transpusă în acţiuni specifice la 

toate nivelurile ierarhice care au responsabilităţi bine definite privind monitorizarea, analizarea şi 

evaluarea internă a activităţilor desfăşurate. Rezultatele obţinute se pun la dispoziţia 

managementului în scopul elaborării măsurilor de realizare a Planului Strategic şi a Planului 

Operaţional. 

VI.2. Structura Senatului 

  Structurile funcţionale ale Senatului sunt:  

 Biroul Permanent; 

 Comisiile permanente; 

 Comisii speciale;  

 Secretariatul Senatului.  

  Funcţionarea Senatului între două sedinţe este asigurată de Biroul Permanent compus din 

Preşedintele Senatului, Vicepreşedinte, secretar, un reprezentant al studenţilor şi preşedinţii 

comisiilor permanente. 

Activităţile pe domenii de activitate sunt gestionate de Comisiile permanente ale 

senatului: 

a) Comisia pentru programe de studii, evaluarea şi asigurarea calităţii 

b) Comisia pentru cercetare-dezvoltare, antreprenoriat şi parteneriat public privat 

../../Y/My%20Documents/Downloads/www.calitate.tuiasi.ro
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c) Comisia de relaţii internaţionale , imagine universitară şi titluri onorifice 

d) Comisia pentru activităţi studenteşti şi servicii sociale 

e) Comisia pentru strategie instituţională, infrastructură şi management financiar 

f) Comisia de informatizare şi comunicaţii digitale 

g) Comisia pentru Cartă, etică, regulamente şi incompatibilităţi 

VI.3. Asigurarea calităţii  

VI.3.1. Asigurarea calităţii educaţiei 

Prin cele prezentate până aici s-a demonstrat concludent că angajamentul deliberat şi 

activ al universităţii pentru desfăşurarea unor activităţi de nivel calitativ înalt, identificabi le 

prin rezultate concret măsurabile, se materializează constatat în cadrul celor trei domenii de 

asigurare a calităţii şi anume: 

Capacitatea instituţională. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este 

organizată coerent, are un sistem de conducere şi administrare eficient, dispune de resursele 

umane necesare realizării misiunii şi obiectivelor asumate. Ea are baza materială adecvată şi 

resursele financiare pentru funcţionarea stabilă, de bună calitate, pe termen scurt şi mediu. 

Eficacitatea educaţională. Organizarea activităţii didactice, începând cu admiterea 

candidaţilor, continuând cu conceperea, administrarea, finanţarea şi desfăşurarea programelor de 

studiu şi a programelor de cercetare, selecţia şi promovarea personalului didactic, serviciile 

asigurate studenţilor, integrarea în spaţiul universitar european şi încheind cu finalizarea 

studiilor, precum şi organizarea şi valorificarea cercetării ştiinţifice au ca scop permanent 

obţinerea rezultatelor în învăţare şi în cercetarea ştiinţifică în conformitate cu misiunea asumată. 

Managementul calităţii. Monitorizarea şi evaluarea tuturor activităţilor din universitate, 

sub multiple aspecte, au ca finalitate evaluarea performanţelor, asigurarea şi îmbunătăţirea 

calităţii educaţiei, dezvoltarea culturii calităţii, obţinerea atestărilor legale prin evaluare externă 

şi informarea publicului asupra rezultatelor obţinute. 

VI.3.2. Asigurarea calităţii strategiei universitare şi activităţii financiar-contabile 

Evidenţierea veniturilor şi cheltuielilor pe facultăţi a facilitat adoptarea unor măsuri de 

reducere a cheltuielilor în toate activităţile. Astfel, facultăţile au realizat state de funcţii 

judicioase, bazate pe estimarea cheltuielilor în viitorul an universitar şi pe încadrarea în fondurile 

repartizate pe facultăţi. Evoluţia finanţării şi încadrării în fonduri a facultăţilor în perioada 2004-

2013 demonstrează gestionarea eficientă a resurselor de care se dispune. În acelaşi sens, un rol 

important îl are Compartimentul de audit public intern care, desfăşurând o activitate funcţional 

autonomă, pe bază de Regulament de funcţionare şi Plan Anual de Audit, furnizează informaţii 

pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice. 

VI.3.3. Asigurarea calităţii cercetării ştiinţifice  

În spiritul Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare 

ştiinţifică, obiectivul principal în ceea ce priveşte asigurarea calităţii cercetării ştiinţifice îl 

constituie orientarea acesteia pe direcţii competitive, în raport cu cerinţele actuale pe plan local, 

naţional şi internaţional. De asemenea, se urmăreşte captarea tuturor surselor de finanţare pentru 

cercetare printr-o susţinută activitate de diseminare a rezultatelor cercetării şi de valorificare a 

potenţialului de cercetare. 

VI.3.4. Asigurarea calităţii relaţiilor naţionale şi internaţionale  

Se realizează prin procedurile curente şi prin următoarele măsuri permanente: evaluarea 

managementului relaţiilor universităţii şi adaptarea la spaţiul universitar european; definirea 

misiunii şi obiectivelor strategice şi valorificarea comunicării externe pentru asigurarea calităţii 

relaţiilor universităţii; planificarea resurselor, finanţării şi implementării sistemului calităţii 

relaţiilor universităţii; evaluarea calităţii activităţilor şi analiza performanţelor prin evaluarea de 



 Raport privind starea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi  pentru anul 2013 
 

36 

 

către studenţi şi cadre didactice; analiza sarcinilor şi definirea clară a rolurilor; evaluarea 

performanţei individuale  respectarea procedurilor, a regulamentelor şi a legislaţiei. 

 

VI.3.5. Asigurarea calităţii vieţii studenţilor 

Măsurile în acest sens au în vedere furnizarea utilităţilor la parametri optimi, racordarea 

tuturor căminelor la internet, amenajarea de oficii pentru prepararea hranei, dotarea 

corespunzătoare a cabinetelor internilor de cămin existente, dotarea dispensarului medical, 

funcţionarea în bune condiţii a cantinei, asigurarea fondurilor de transport, asigurarea fondurilor 

necesare acordării burselor de merit, de studii şi sociale, a ajutoarelor sociale pentru studenţi şi 

doctoranzi. 

VI.3.6. Asigurarea calităţii activităţii administrative 

 Îmbunătăţirea calităţii managementului administrativ se asigură prin elaborarea  şi 

aplicarea procedurilor pentru procesele suport, pentru dezvoltarea climatului organizaţional şi 

formarea culturii organizaţionale orientate spre performanţă instituţională, bazate pe introducerea 

sistemelor de planificare strategică, asigurarea transparenţei privind modul de alocare şi cheltuire 

a resurselor financiare ale universităţii.  

VI.3.7. Asigurarea calităţii activităţii în domeniul resurselor umane 

 Se urmăreşte utilizarea raţională a resurselor umane şi a fondului de salarii, rezolvarea 

problemelor de muncă şi salarii, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru personalul auxiliar 

didactic şi administrativ. În acest scop se aplică proceduri privind condiţiile de plată a salariilor, 

de calcul al drepturilor salariale, de întocmire şi transmitere a foilor de prezenţă sau privind 

circuitul extraselor nominale cu drepturile salariale lunare ale personalului din cadrul 

universităţii. Începând cu anul 2006 sunt în vigoare procedurile de evaluare a personalului 

didactic de către management, de către studenţi şi colegială. 

VI.3.8. Comisia de etică şi deontologie profesională universitară 

Comisia de etică şi deontologie profesională universitară este o componentă a cadrului 

general al asigurării calităţii. Ea reuneşte cadre didactice prestigioase şi îşi desfăşoară activitatea 

autonom, la solicitarea membrilor comunităţii academice. Referinţele etice şi regulile ei de 

funcţionare sunt înscrise în Codul de etică universitară  respectiv, în Regulamentul de 

funcţionare a Comisiei de etică universitară. 

 

VI.4. Rapoartele  subcomisiilor  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

 

Sub-comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cele unsprezece facultăţi şi 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic au elaborat rapoarte asupra stării calităţii 

în structurile instituţionale respective. 

Aceste rapoarte au fost structurate astfel:  

1. Structura sub-comisiei 

2. Capacitatea instituţională 

2.1. Misiune şi obiective 

2.2. Integritate academică 

2.3. Auditare internă 

2.4. Sistem de conducere 

2.5. Administraţie eficace 

2.6. Spaţii de învăţământ, cercetare şi pentru alte activităţi 

2.7. Dotare 

2.8. Resurse financiare 

2.9. Sistemul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi 
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3. Eficacitate educaţională 

3.1. Politici de prezentare a ofertei academice 

3.2. Admitere 

3.3. Structura programelor de studiu 

3.4. Relevanţa programelor de studiu 

3.5. Capacitatea de angajare a absolvenţilor pe piaţa muncii 

3.6. Capacitatea de continuare a studiilor universitare 

3.7. Centrarea pe student a metodelor de învăţare 

3.8. Orientarea în carieră a studenţilor 

3.9. Valorificarea cercetării 

4. Managementul calităţii 

4.1. Evaluarea periodică a programelor de studii 

4.2. Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi 

4.3. Evaluarea colegială 

4.4. Evaluarea personalului didactic de către studenţi 

4.5. Evaluarea cadrelor didactice de către management 

4.6. Informaţie publică 

 

VI.5 Evaluarea calităţii.  Îndeplinirea  standardelor  şi  a standardelor de  referinţă 

 

La evaluarea instituţională efectuată de către ARACIS în anul 2009, Universităţii Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi i s-a acordat cel mai înalt calificativ – grad de încredere ridicat 

(Anexa nr. 22). 

Pentru evaluarea calităţii educaţiei în Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din 

Iaşi, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) a aplicat un Panel de evaluare 

conform Listei criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă din "Metodologia de 

evaluare externă", elaborată de ARACIS şi aprobată prin H.G. nr. 1418/11.10.2006, obţinând 

astfel un rezultat de o mai mare acurateţe. 

Rezultatul evaluării îndeplinirii standardelor şi a standardelor de referinţă este prezentat 

în Anexa 23 - Evaluarea îndeplinirii standardelor de  referinţă 

 

VI.6. Gestionarea  Manualului  Procedurilor  

 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii CEAC şi-a asumat coordonarea 

aplicării procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii. Actualmente, acestea 

constituie Manualul procedurilor  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în cadrul 

Universităţii. 

Având drept cadru legislaţia românească şi bunele practici naţionale şi europene în 

domeniul evaluării şi asigurării calităţii în învăţământul superior, Manualul procedurilor 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei cuprinde reglementările în materie adoptate 

de Senatul universităţii, pe parcursul anilor 2005-2013 (textele complete sunt accesibile la 

http://www.calitate.tuiasi.ro/Manualul%20procedurilor.htm. Acestea au fost realizate de 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în cadrul unui proces iterativ de elaborare – 

verificare – avizare – aprobare mai întâi în cadrul Comisiei, apoi prin consultarea largă a 

mediului academic şi în final în cadrul Senatului Universităţii.  

Aceste proceduri se referă la cele mai importante activităţi educaţionale din 

Universitate şi, totodată, la unele procese interconectate cu acestea. Ele se înscriu în fluxul 

măsurilor consecvente şi constructive de realizare a reformei în educaţie şi de îndeplinire a 

standardelor de calitate legale. Se are în vedere ca, pe măsura prestigiului Universităţii 

http://www.calitate.tuiasi.ro/Manualul%20procedurilor.htm
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Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, procesul educaţional să fie de calitate cât mai înaltă, să 

se orienteze spre necesităţile de pregătire a studenţilor, să asigure un mediu propice 

dezvoltării ştiinţei şi tehnologiei, şi, nu în ultimul rând, să promoveze potenţialul uman din 

Universitate. Atingerea acestor ţinte are în vedere un obiectiv strategic deosebit de important 

pentru reuşita reformei în educaţie: prin utilizarea generalizată şi perfecţionarea coerentă, 

procedurile să devină instrumente instituţionale fiabile, care să confere predictibilitate în 

desfăşurarea activităţilor în cadrul programelor de studiu. Ele au menirea de a contribui la 

formarea unui mediu academic emulativ şi stimulativ, orientat spre rigoare şi excelenţă în 

activităţile didactică şi de cercetare ştiinţifică, şi să fie cât mai puţin sensibil la influenţe 

nelegitime. Evident, realizarea acestui obiectiv major, care odată atins va produce un 

feedback benefic în asigurarea şi evaluarea calităţii educaţiei, este condiţionată de aplicarea 

convingătoare, riguroasă şi consecventă în timp şi unitară în spaţiul academic, a procedurilor 

adoptate prin acordul comunităţii academice. 

VI.7. Concluzii 

VI.7.1. Concluzii generale 

 

1. Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi are o tradiţie şi un renume bine 

stabilite în spaţiul universitar naţional şi internaţional, confirmate prin îndeplinirea 

misiunii şi obiectivelor asumate. 

2. Structura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi a cunoscut o serie de 

schimbări, prin care s-a realizat o adaptare la cerinţele de instruire ale tinerilor precum şi 

la oferta şi necesităţile identificate pe piaţa muncii. Au fost acreditate toate specializările 

continuatoare ale celor înfiinţate înainte de 1989, s-a lărgit şi diversificat continuu oferta 

educaţională. 

3. Personalul didactic al universităţii se remarcă prin calitate de înalt nivel profesional, 

atestată de rezultatele cercetării ştiinţifice. În acest sens se remarcă dinamica puternic 

ascendentă, realizată îndeosebi în ultimii ani, care a avut drept urmare constituirea a 23 

de centre de cercetare (14 fiind acreditate CNCSIS, din care 4 sunt centre de excelenţă), 

creşterea numărului de contracte naţionale şi internaţionale, a manifestărilor ştiinţifice 

organizate de TUIASI, a numărului de articole şi cărţi, a premiilor Academiei Române, 

ceea ce a determinat o creştere remarcabilă a fondurilor atrase prin cercetare precum şi o 

foarte bună vizibilitate pe plan naţional şi internaţional.  

4. Baza materială s-a dezvoltat concomitent cu dezvoltarea generală a universităţii, 

urmărindu-se permanent modernizarea şi înnoirea dotărilor pentru educaţie şi cercetare, 

realizarea unor noi investiţii, asigurarea condiţiilor adecvate de învăţare şi viaţă pentru 

studenţi. 

 

VI.7.2. Concluzii privind asigurarea calităţii 

 

1. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC) s-a înfiinţat conform legii prin 

hotărâre a Senatului şi a funcţionat continuu pe bază de procedură de funcţionare şi având 

instrumente de evaluare şi asigurare a calităţii. 

2. CEAC a coordonat aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a 

calităţii, nesemnalându-se disfuncţionalităţi sau erori grave de formă, de fond în 

structurarea acestora, sau de evaluare a rezultatelor obţinute.  

3. Activitatea CEAC a creat un mediu favorabil dezvoltării culturii calităţii în Universitate, 

în consonanţă cu aspiraţiile comunităţii academice. 
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4. Principalele activităţi în domeniul calităţii au vizat următoarele domenii : dezvoltarea 

managementului calităţii, asigurarea calităţii, evaluarea şi asigurarea calităţii procesului 

didactic, a cercetării ştiinţifice, a relaţiilor internaţionale, a strategiei universitare, a 

administraţiei, a activităţii financiar – contabile şi a resurselor umane. 

5. Evaluarea şi asigurarea calităţii în domeniile menţionate au urmărit, prin activităţile 

desfăşurate, realizarea şi dezvoltarea conceptului de management al calităţii.  

6. Realizarea managementului calităţii s-a făcut într-un cadru organizaţional reglementat 

prin hotărâri ale Senatului. Cadrul instituţional pentru asigurarea calităţii a determinat 

angajamentul deliberat şi activ pentru desfăşurarea unor activităţi de nivel calitativ cât 

mai ridicat, identificabile prin rezultate concret măsurabile, în cele trei domenii de 

asigurare a calităţii şi anume: capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională, 

monitorizarea calităţii. 

 Concluzii privind coordonarea aplicării procedurilor de evaluare şi asigurare a calităţii  

 

1. Pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei au fost gestionate 39 de proceduri, 

două ghiduri şi un cod de etică. 

2. Procedurile au o structură unitară. Conţinutul procedurilor respectă cadrul legislativ şi 

normativ impus organizaţiilor de învăţământ superior de către MEN şi legislaţia în 

vigoare. 

3. Conceptul structural şi metodologic care stă la baza procedurilor permite 

flexibilizarea acestora conform procesului de îmbunătăţire continuă a calităţii şi 

adaptarea lor la modificările normative şi legislative care apar.  

4. Procedurile sunt aplicate şi respectate de către toţi factorii responsabili vizaţi, CEAC 

efectuând periodic monitorizări asupra modului în care sunt respectate procedurile şi 

instrucţiunile. 

 

 Concluzii privind evaluarea externă a programelor de studiu  

 

1. Activitatea în domeniul calităţii s-a reflectat şi în crearea cadrului normativ intern 

(proceduri, regulamente, ghiduri etc.) necesar elaborării rapoartelor de autoevaluare 

pentru realizarea evaluării externe a programelor de studiu pentru autorizare 

provizorie/ acreditare/ evaluare periodică. Viabilitatea acestor norme interne a fost 

atestată de finalizarea cu succes a proceselor de acreditare a programelor universitare 

de studii de licenţă şi de masterat. În anul 2013 a fost autorizat provizoriu 1 program 

universitar de licenţă, au fost evaluate periodic 11 programe universitare de licenţă şi 

au fost acreditate, prin Hotărâre de Guvern, cele 81 programe universitare de 

masterat. 

2. Ghidurile elaborate sunt utilizate de către comisiile de întocmire a  Rapoartelor de 

autoevaluare a programelor de studiu universitare de licenţă şi de master, constituind 

un instrument de lucru eficient concretizat în finalizarea cu succes a tuturor 

evaluărilor externe realizate până în prezent. 

VI.7.3. Obiective de viitor în domeniul calităţii 

1. Evaluarea instituţională periodică, în vederea menţinerii gradului de încredere 

ridicat. 

2. Evaluarea anuală instituţională internă, în vederea menţinerii gradului de încredere 

ridicat. 
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3. Dezvoltarea compartimentului de specialitate al CEAC în sensul asumării şi 

profesionalizării rolului său executiv în: 

 realizarea activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii; 

 instruirea în domeniul calităţii a tuturor factorilor implicaţi în asigurarea 

calităţii; 

 sprijinirea compartimentelor în realizarea procedurilor specifice proprii;  

 asigurarea coerenţei şi compatibilităţii sistemului de proceduri  de 

evaluare şi asigurare a calităţii prin feedback instituţional;  

 evidenţa şi monitorizarea proceselor de evaluare internă/ externă a 

programelor de studiu; 

 proiectarea şi construirea unui sistem informaţional pentru 

monitorizarea/ evaluarea continuă a calităţii. 

4. Realizarea şi dezvoltarea Sistemului de evaluare şi asigurare a calităţii (SEAC) al 

Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

5. Stabilirea prin consultări multilaterale a listei procedurilor necesare în perioada 

următoare în scopul creşterii calităţii şi stabilirea compartimentelor care urmează să le 

realizeze. 

6. Stabilirea prin consultări multilaterale a nivelurilor (referinţelor) indicatorilor 

specifici de performanţă. 

7. Implicarea studenţilor în conceperea şi aplicarea procedurilor care îi vizează. 

8. Realizarea Manualului calităţii. 

9. Crearea cadrului normativ necesar procesului de evaluare instituţională.  

10. Coordonarea aplicării procedurilor de evaluare şi asigurarea, la nivel instituţional, a 

calităţii managementului şi, implicit, a calităţii managementului calităţii.  

11. Realizarea corelaţiei universitate – mediu economic prin prisma principiilor 

managementului calităţii şi cuprinderea în conţinutul procedurilor a cerinţelor de calitate ale 

firmelor cu privire la nivelul de pregătire şi instruire a absolvenţilor.  

12. Dezvoltarea culturii calităţii în Universitate pe cale instituţională prin stimularea şi 

recunoaşterea performanţelor, prin corelarea finanţării cu calitatea etc.  
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CAP.VII.  SITUAŢIA RESPECTĂRII ETICII UNIVERSITARE 

 

7.1.  Codul de etică şi deontologie profesională  universitară 

 

Codul de etică şi deontologie profesională universitară cuprinde formularea explicită a 

idealurilor,  principiilor şi normelor morale pe care consimt să le respecte şi să le urmeze 

membrii comunităţii academice a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi în activitatea 

lor profesională. El stabileşte standardele de etică profesională pe care comunitatea academică îşi 

propune să le urmeze şi sancţiunile care se pot aplica în cazul încălcării acestora.  

Codul de etică şi deontologie profesională universitară funcţionează ca un contract 

moral între studenţi, profesori, personal administrativ şi comunitatea universitară ca întreg, 

contribuind la coeziunea membrilor comunităţii şi la formarea unui climat universitar bazat pe 

cooperare şi competiţie după reguli corecte, şi urmăreşte creşterea prestigiului universităţii. 

Referinţele etice şi regulile de funcţionare ale Comisiei de etică sunt înscrise în Codul de 

etică universitară  (Anexa nr.24 ) . 

Comisia de etică universitară este constituită la nivelul Universităţii Tehnice „Gheorghe 

Asachi” din Iaşi în baza propunerii Consiliului de Administraţie şi aprobării Senatului 

universitar. 

Activitatea Comisiei de etică universitară este reglementată de Codul de etică 

universitară,  adoptat în conformitate cu prevederile art.1 din O.M.Ed.C. nr.4492 din 06.07.2005, 

care susţine şi promovează valori morale cum ar fi: libertatea academică, responsabilitatea, 

autonomia personală, dreptatea şi echitatea, meritul, profesionalismul, onestitatea şi 

corectitudinea intelectuală, transparenţa, respectul şi toleranţa, bunăvoinţa şi grija. 

 Codul de etică universitară face parte din Carta Universitară a Universităţii Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi şi respectarea prevederilor sale este obligatorie pentru toate 

persoanele care aparţin comunităţii academice sau au relaţii cu universitatea, cum ar fi: studenţi 

şi cursanţi ( la toate formele de studiu, inclusiv doctoranzii), membri ai corpului administrativ, ai 

corpului de conducere, cadre didactice titulare sau colaboratoare, parteneri instituţionali. 

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi asigură protejarea şi încurajarea 

personalului didactic, a personalului didactic auxiliar şi a personalului administrativ în 

optimizarea activităţilor de predare, cercetare şi ale celor din fişa postului. 

Comisia de etică universitară funcţionează în baza unui regulament şi este formată din 5 - 

9 membri cu prestigiu profesional şi autoritate morală, reprezentând, în părţi relativ egale, 

personalul didactic, studenţii şi personalul didactic auxiliar . 

Comisia de etică universitară aplică Codul de etică universitară al Universităţii Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi, astfel : 

 primeşte sesizări şi reclamaţii privind situaţiile ce intră sub incidenţa Codului de 

etică şi evaluează validitatea acestora; 

 organizează investigaţii, interviuri, audieri în scopul culegerii de date privitoare la 

cazurile care fac subiectul sesizării/reclamaţiei; 

 după efecturea investigaţiilor, interviurilor, audierilor şi pe baza rezultatelor 

acestora, realizează analiza cazului, ia decizii şi efectuează un raport de caz; 



 Raport privind starea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi  pentru anul 2013 
 

42 

 

 comunică raportul de caz şi propune eventuale recomandări sau sancţiuni 

Senatului universităţii, care are obligaţia de a dispune în termen de 30 de zile, prin 

Decizie. 

Comisia de etică universitară se întruneşte în şedinţe extraordinare în termen de cel mult 

15 zile de la înregistrarea unei sesizări/reclamaţii în Registrul special de înregistrări constituit 

în acest scop. Evaluarea sesizărilor/reclamaţiilor, efectuarea anchetelor, investigaţiilor, 

interviurilor şi audierilor se realizează de către Comisia de etică, iar după caz se  poate 

solicita opinia unor specialişti având competenţă dovedită în domeniul cazului. 

Sesizarea/reclamaţia se formulează în scris, sub semnătură şi conţine cât mai multe date 

relevante privind identitatea persoanei care sesizează/reclamă, identitatea părţii acuzate, 

acţiunile imputate, locul şi data evenimentului, identitatea eventualilor martori, orice alte 

informaţii considerate relevante, inclusiv acte justificative în acest sens. 

Decizia cu privire la validitatea sesizării/reclamaţiei, respectiv la demararea analizei 

cazului, dar şi motivaţia acestei decizii, se comunică persoanei care a sesizat/reclamat în 

termen de maximum 30 de zile de la îregistrare. 

În final Comisia de etică întocmeşte un raport de caz, pe baza datelor colectate în urma 

efectuării investigaţiei, care conţine o constatare cu privire la natura şi veridicitatea faptelor 

imputate şi a altor fapte relevante, constatare motivată pe baza probelor obţinute în urma 

investigaţiei. De asemenea, comisia formulează o concluzie referitoare la măsura în care 

faptele semnalate constituie sau nu o încălcare a Codului de etică universitară şi dacă este 

cazul, propune o sancţiune adecvată. Raportul de caz este transmis părţilor implicate, înainte 

de comunicarea acestuia către Senatul universităţii, solicitându-se acestora o opinie în 

legătură cu conţinutul său, în termen de 15 zile de la comunicare. 

 

 

7.2.  Raport de activitate al Comisiei de etică  pentru anul 2013 
    

Comisia de etică universitară este constituită la nivelul Universităţii Tehnice „Gheorghe 

Asachi” din Iaşi în baza propunerii Consiliului de Administrație şi aprobării Senatului 

universitar. 

Activitatea Comisiei de etică universitară este reglementată de Codul de etică 

universitară,  adoptat în conformitate cu prevederile art.1 din O.M.Ed.C. nr.4492 din 06.07.2005 

și a Regulamentului de funcționare a comisiei de etică  (Anexa nr. 25) care este prezentat pe  

site-ul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iaşi în cadrul Manualului Procedurilor 

având codul TUIASI.POM.02. Codul de etică universitară susţine şi promovează valori morale 

cum ar fi: libertatea academică, responsabilitatea, autonomia personală, dreptatea şi echitatea, 

meritul, profesionalismul ş.a. 

 Pe parcursul anului 2013, nu au fost efectuate modificări în componenţa Comisiei de 

etică universitară, aceasta fiind formată din : 

 - reprezentanții cadrelor didactice: 

- Prof.univ.dr.ing. Cătălin Gabriel Dumitraș - Facultatea de Construcţii de 

Mașini şi Management Industrial; 

- Prof.univ.dr.ing. Cristian Ioan Foşalău – Facultatea de Inginerie Electrică, 

Energetică şi Informatică Aplicată 

- Prof.univ.dr.ing. Gilda Gavrilaş - Facultateade Hidrotehnică, Geodezie şi 

Ingineria Mediului 

- Şef lucrări dr.ing. Rodica Harpa – Facultatea de Textile, Pielărie şi Management 

Industrial  
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 - reprezentantul sindicatului : 

-  Lector.univ.dr.  Marcel Romică Roman – Facultatea de Electronică, 

Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 

 -  reprezentantul studenţilor 

- Cosmin Andronachi - Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi 

Informatică Aplicată 

 - reprezentantul personalului didactic auxiliar  

-  ing. Delia Toderean. 

 Comisia de etică universitară pe parcursul anului 2013 a avut următoarele 

activităţi: 

 elaborarea şi înaintarea către Consiliul de Administraţie a unui referat, cu numărul 

6954/15.04.2013, prin care se cere alocarea de spaţiu, mobilier şi de deschidere a unui 

cont de mail, în vederea bunei desfăşurări a activităţilor. 

 analiza unui caz de posibile fapte de plagiat, în baza referatelor înregistrate la 

Universitatea Tehnică ”Gheorghe  Asachi” din  Iaşi  cu  numerele  10163/10.06.2013 şi  

10258/11.06.2013,  referate  înaintate  către Prorectoratul  Didactic  şi  redirecţionate  

către  Comisia  de  Etică  Universitară. Comisia de etică universitară a constatat nulitatea 

sesizării respective. 

 a fost înaintat un răspuns la adresa M.E.N. înregistrată sub nr. 17317/04.10.2013 referitor 

la acţiunile întreprinse de Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi,  în 

conformitate cu recomandările raportului final al Băncii Mondiale cu privire  la evaluarea 

funcţională a învăţământului superior din România. 

 elaborarea unui răspuns cu privire la solicitarea Consiliului de Administraţie al 

Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din  Iaşi, privind referatul cu numărul de 

înregistrare 16261/24.09.2013. 
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CAP.VIII. SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE  

A ABSOLVENŢILOR AFERENTĂ PROMOŢIILOR 2006 – 2013  
 

 

Obiectivele pentru realizarea misiunii Centrului de consultanţă în orientarea pro şi 

postuniversitară (CCOPP) pentru anul 2013 au fost :  

 

I. Activitatea de  atragere a cât mai mulţi candidaţi pentru concursul de admitere la 

examenul pentru studii de licenţă din 2013, atât pentru sesiunea din vară cât şi pentru cea 

din luna septembrie, în vederea ocupării locurilor rămase libere; 

II. Contribuţii la realizarea imaginii universitare; 

III.  Asigurarea unei consilieri profesionale pentru orientarea în carieră a studenţilor şi   

absolvenţilor Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

 

I. Activitatea de atragere a cât mai multor candidaţi pentru concursul de admitere la 

studii universitare de licenţă s-a materializat prin: 

 

- Consilierea elevilor din licee şi a părinţilor acestora prin răspunsurile la întrebările puse  

nemijlocit, atunci când se prezentau la biroul CCOPP, sau prin prin telefon şi  poşta 

electronică; 

- Actualizarea bazei de date cu adresele de e-mail ale  liceelor şi  inspectoratelor şcolare din 

ţară. 

- Participarea la organizarea “Zilelor Porţilor Deschise” în perioada 7 - 11  mai 2013, 

manifestare la care au participat toate facultăţile universităţii şi care a beneficiat de sprijinul 

studenţilor de la asociaţia BEST. 

- Prin grija centrului nostru, oferta educaţională a universităţii a fost prezentată  în ziarele 

“Evenimentul“ şi “Ziarul de Iaşi “, precum şi la trei posturi de televiziune : TVR IAŞI, 

PRIMA TV şi TV LIFE Iaşi. Cu această ocazie a fost realizat şi un clip publicitar adresat 

viitorilor candidaţi la admitere la TUIASI. Toate anunţurile cu ofertele educaţionale folosind 

publicaţiile din ziare şi televiziunile menţionate au fost active, înainte de sesiunile de 

admitere din vara şi toamna anului 2013.  

- Tuturor colegiilor liceale şi liceelor din Moldova le-a fost  transmisă oferta noastră de 

disponibilitate de a ne deplasa la faţa locului, pentru prezentarea universităţii şi consilierea 

elevilor din licee cu privire la examenele de admitere la TUIASI.  

- Pe tot parcursul anului au fost prelucrate chestionarele primite de la Rectorat; aceste 

chestionare sunt completate de către absolvenţi în momentul ridicării diplomelor şi servesc 

pentru obţinerea de date statistice cu privire la inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor 

universităţii.  

 

II. Contribuţiile la realizarea imaginii universitare au fost: 

 

- Pe parcursul întregului an, zilnic, a fost făcută monitorizarea presei locale, cu accent pe 

articolele care prezentau aspecte din viaţa universităţii. 

- La solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale  s-a răspuns la chestionarele transmise prin 

intemediul conducerii universităţii. 
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III. Asigurarea consilierii profesionale pentru orientarea în carieră a studenţilor şi 

absolvenţilor Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

 

- În cursul anului 2013, au fost identificate un număr de 1455  posibilităţi de angajare 

pentru absolvenţii Universităţii, conform tabelului anexat. În vederea angajării, au fost 

consiliaţi un număr de circa 400 de studenţi şi absolvenţi din toată universitatea, 

punânduli-se la dispoziţie informaţii despre: Cum se caută un loc de muncă; Cum se 

realizează  un Curriculum Vitae; Cum se scrie o scrisoare de intenţie; Cum să se 

comporte la un interviu, etc. Consilierea s-a desfăşurat în mod nemijlocit sau prin 

intermediul poştei electronice. 

 

Activităţi desfăşurate: 

  prin intermediul adreselor de e-mail, au fost trimise tuturor agenţilor economici din baza 

de date a centrului, oferte de absolvenţi ce pot fi angajaţi, după examenul de licenţă. 

 săptămânal au fost transmise facultăţilor, studenţilor şi/sau absolvenţilor, locurile de 

muncă identificate şi/sau primite prin poştă de la angajatori.   

 participarea la Târgul de job-uri organizat de Best Jobs Bucureşti a avut loc la Grand 

Hotel Traian Iaşi în perioada 15-16 martie 2013. 

 participarea la Târgul de Cariere organizat de către domnul Andrei Peter de la Târgul de 

cariere Cluj-Napoca în colaborare cu TUIASI, organizat la Palace Mall între 27 – 28 

martie 2013. 

 în data de 22.05.2013, în Sala de Conferinţe  a universităţii a avut loc prezentarea firmei 

EON. 

 în perioada 5 – 18 aprilie 2013 BEST JOBS împreună cu TUIASI a organizat Târgul de 

joburi la care au participat 18 firme care au oferit locuri de muncă pentru studenţi şi 

absolvenţi. Ziua de standuri a avut loc pe data de 10.04.2013, când au fost prezentate 

efectiv ofertele de angajări şi s-au depus CV-uri. 

 la solicitarea facultăţilor (departamentelor), CCOPP a oferit datele necesare acreditării 

acestora, referitoare la companiile care ofereau locuri de muncă absolvenţilor universităţii. 

Toate propunerile de a efectua practica de an sau pentru pregătirea examenului de licenţă 

sosite din partea firmelor prin CCOPP au fost transmise facultăţilor. 

 din Suedia s-a primit un număr de 200 de ghiduri pentru angajarea absolvenţilor în UE 

redactate în limba engleză; o parte din aceste ghiduri au fost distribuite facultăţilor iar 

restul au fost oferite absolvenţilor şi/sau studenţilor care s-au prezentat la biroul CCOPP 

pentru consiliere în orientare profesională.  

 a fost actualizată în permanenţă baza de date cu adresele de e-mail ale  societăţilor 

comerciale posibil angajatoare.  
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Situaţia inserţiei profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor  

Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi 

 
Nr. 

crt. Facultatea 
Inserţia profesională (%) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Facultatea de Automatică şi Calculatoare 98 98 95 95 76 94 98 

2 
Facultatea de Inginerie Chimică şi 

Protecţia Mediului 
78 67 52 51 46 66 91 

3 Facultatea de Construcţii şi Instalaţii 100 100 84 84 82 61 93 

4 
Facultatea de Construcţii de Maşini şi 

Management Industrial 
91 83 85 72 43 64 91 

5 

Facultatea de Electronică, 

Telecomunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei 

91 92 87 65 60 97 91 

6 
Facultatea de Inginerie Electrică, 

Energetică şi Informatică Aplicată 
78 72 74 66 68 88 92 

7 
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi 

Ingineria Mediului 
50 50 52 50 43 62 82 

8 Facultatea de Mecanică 93 96 84 80 50 70 87 

9 
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor 
75 75 60 50 35 44 82 

10 
Facultatea de Textile, Pielărie şi 

Management Industrial 
55 66 49 39 38 25 84 

11 
Facultatea de Arhitectură 

“G.M.Cantacuzino” 
100 100 100 95 80 55 92 

 Media pe universitate (%) 82.63 81.72 74.72 67.90 56.45 66 89.36 

 

 
Situaţia ofertelor de locuri de muncă pentru absolvenţii promoţiei 2013, identificate de CCOPP 

 
Nr. 

crt. 

 

F    A    C    U    L    T    A    T    E    A 

Nr.locuri 

de muncă 

 

Observaţii 

1 Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” 12 20% Constanţa; 80% Bucureşti 

2 Facultatea de Automatică şi Calculatoare 314 
30% Iaşi; 20% Galaţi; 30% Bucureşti;  

20% alte judeţe 

3 Facultatea de Construcţii şi Instalaţii  106 
30% Iaşi; 20% Bucureşti; 20% Bacău;  

10% Satu Mare; 10% Neamţ; 10% Vaslui 

4 Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial  116 

20% Bucureşti; 20% Alba; 30% Iaşi; 

 10% Braşov; 10% Bistriţa Năsăud; 

 5% Vrancea; 5% Sibiu 

5 
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică 

Aplicată  
296 

20% Bihor; 30% Bucureşti;  

20% Bistriţa Năsăud; 20% Sibiu;  

10% alte judeţe 

6 
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei  
196 

Toate judeţele 

7 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului  53 Toate judeţele 

8 Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului  80 Toate judeţele 

9 Facultatea de Mecanică 144 Toate judeţele 

10 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor  85 Toate judeţele 

11 Facultatea de Textile, Pielărie şi Management Industrial  46 
30% Sibiu; 20% Harghita; 20% Bucureşti;  

20% restul judeţelor 

12 Pentru orice profil 7 - 

 TOTAL 1455 - 
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CAP. IX. BIBLIOTECA 
 

Bibliotecile universitare sunt parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ superior 

şi participă la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare 

stiinţifică din instituţiile respective. 

Bibliotecile universitare dezvoltă colecţii enciclopedice şi/sau specializate de publicaţii 

cu caracter ştiintific şi de înaltă valoare culturală, din ţară şi de peste hotare, pe toate categoriile 

de suporturi documentare, în acord cu programele de învăţământ, de cercetare şi de cultură. 

În acest sens Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi a cărei menire 

este dintotdeauna, de a asigura şi sprijini procesul de învăţământ şi cercetare, s-a adaptat  la noile 

cerinţe,  prin elaborarea unei strategii de dezvoltare a colecţiilor şi a serviciilor oferite tuturor 

utilizatorilor, în ciuda diminuării continue a resurselor financiare şi umane. 

La începutul anului 1948, în sala bibliotecii din Palatul Universităţii, actualul Corpul A, 

situat  în  B-dul   Carol I,  nr.11,  a  luat fiinţă   Biblioteca   centrală   a   Institutului   Politehnic   

”Gh. Asachi”din Iaşi, prin unirea bibliotecilor catedrelor de chimie organică, fizică, a 

laboratoarelor de specialitate cu Biblioteca Seminarului Matematic. 

Actualmente, Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi funcţionează 

în baza Legii Bibliotecilor nr. 334/2002 si Decretul nr. 474/2002 pentru promulgarea Legii 

Bibliotecilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 422/18.06.2002 şi republicată in Monitorul 

Oficial, partea I, nr.132/11.02.2005, a Ordonanţei nr. 26/26.01.2006 pentru modificarea şi 

completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002,  publicată in Monitorul Oficial nr.85/30.01.2006 şi 

a Regulamentul de organizare si funcţionare  a Bibliotecii, UTI.POS.01, aprobat prin Decizia 

nr.3381/23.12.2008 a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC). 

Din punct de vedere financiar,  Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din 

Iaşi are alocat un fond de 0.5% din finanţarea de bază a universităţii, pentru asigurarea  

completării fondului de publicaţii şi a serviciilor bibliotecii în condiţii bune. Pentru anul 2013, 

Bibliotecii i s-a alocat suma de 404.392,19 lei. 

 

 

FOND ALOCAT BIBLIOTECII IN PERIOADA 2007-2012 

(LEI) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

409.180  430.155  434.345  412.455  409.026,75 404.392.19  

 

 

La sfarşitul anului 2013, Biblioteca deţinea un fond de publicaţii de 977.327 volume , 

reprezentând cărţi, periodice, fond special, brevete şi standarde, pe toate tipurile de suport. 

Pe parcursul  anul 2013, s-au completat colecţiile cu 2.953 volume intrate în bibliotecă 

prin: 

 achiziţionarea de publicaţii neperiodice (cărţi româneşti şi străine, standarde, fond 

special) şi periodice româneşti  reprezentând 479 de volume în valoare totală de 

71.804,48 lei. Menţionăm că în anul 2013 nu s-au achiziţionat periodice străine, 

dat fiind achiziţionarea accesului full-text la bazele de date  de periodice străine, 

de care a beneficiat biblioteca, prin proiectul ANELIS, în valoare de 313.286,14 

lei.  

 schimb intern şi internaţional de publicaţii reprezentând 600 de volume în valoare 

de 49.543,52 lei. Menţionăm că Biblioteca are relaţii de schimb cu 206 de 
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parteneri din 34 de ţări, având ca obiect al schimbului Buletinul Institutului 

Politehnic din Iaşi; 

  donaţii reprezentând 1.111 de volume în valoare de 22.596,50 lei.    

 În ceea ce priveşte managementul informaţional, în anul 2013 : 

 s-a continuat aplicaţia virtuală „Biblioteca Virtuală” (BV) cu 222 înregistrări 

reprezentănd articole publicate în Buletinul IPI şi tezele primite prin schimb, 

resursa online via www.uni-hannover.de, precum şi revista Computational Civil 

Engineering, resursa Facultatea de Construcţii şi Instalaţii; 

 s-a oferit acces la resursele electronice, prin Proiectul ANELiS – Acces Naţional 

Electronic la Literatura Ştiinţifică de Cercetare, finanţat prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională, realizându-se un număr de 175.283 de accesări şi căutări la 

următoarele baze de date: 

- ScienceDirect; 

- Springer Link ; 

- Wiley-Blackwel Journals; 

- Taylor and Francis; 

- Scopus 

- Thomson Web of Knowledge; 

- ProQuest CSA; 

- Emerald. 

    

 s-a oferit acces la resursele electronice achiziţionate de bibliotecă : 

 INFOSTANDARD PLUS (baza de date full text cu 

standarde adoptate prin 

 metoda traducerii de catre ASRO); 

 Cărţi electronice online Elsevier Science, în 7 colecţii: 

 Chemical Engineering 

 Computer Science 

 Energy 

 Engineering 

 Environmental Science 

 Material Science 

 Mathematics 

 SINTACT (baza de date legislativă pentru serviciile 

administrative). 

 

 s-a asigurat informarea beneficiarilor prin: 

  informări în sistem tradiţional şi automatizat din bazele de 

date proprii, bazele de date bibliografice şi full text de 

periodice şi cărţi de pe platforma ANELIS, precum şi din 

alte baze de date de interes 

 efectuarea de tranzacţii on-line, realizate prin e-mail 

(informări documentare, documente salvate din bazele de 

date externe şi expediate beneficiarilor, diverse alte 

informări sau atenţionări), prin intermediul serviciului on-

line naţional “Parteneriat REM-RO” şi prin intermediul 

serviciului on-line local „ Întreabă un bibliotecar” 

 realizarea de cercetări bibliografice la cererea beneficiarilor 

bibliotecii. 

http://www.uni-hannover.de/
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 Biblioteca Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi prin cele 7 biblioteci filiale, 

furnizează servicii de împrumut, la sală şi la domiciliu, a fondului de publicaţii  în 7 săli de 

lectură şi  6 săli de împrumut, asigurând  485 de locuri de studiu şi deserveşte un număr de 9.988 

de beneficiari înscrişi ( studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, personalul universităţii) 

din care 3.722 sunt beneficiari activi, care au consultat un total  de 42.706 publicaţii. 

 Biblioteca este dotată cu programul integrat ALEPH 500 a cărui module implementate, 

de catalogare, circulaţie şi WebOPAC asigură eficientizarea activităţii bibliotecii şi facilitează 

beneficiarilor accesul mult mai rapid la informaţii. De pe pagina web a Bibliotecii 

(http://www.tuiasi.ro) se pot accesa bazele de date proprii, prin intermediul catalogului on-line. 

 În Corpul A din B - dul Carol I, nr.11, la etajul I, se găseşte sala de lectură a Bibliotecii, 

sală care prin vechimea, frumuseţea şi originalitatea sa este declarată monument arhitectonic, din 

anul 1956. 
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CAP. X. CAMPUSUL   STUDENŢESC 

 
 

În campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu” din Iaşi, sunt 22 de cămine studenţeşti 

în care se cazează studenţii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Începând cu 

anul 2008, la căminul T6 se execută lucrări de reabilitare, acest cămin fiind scos de la cazare. 

La nivelul anului 2013, situaţia locurilor normate din căminele campusului studenţesc 

„Tudor Vladimirescu”, este prezentată mai jos. 

               Situaţia  locurilor  normate  din  căminele Campusului studenţesc    

„Tudor Vladimirescu” 
 

Nr. 

Crt. 

Căminul Locuri 

normate 

                                Observaţii 

    1. Căminul T1
*

 394  
    2. Căminul T2

*
 390  

    3. Căminul T3
*

 394  
    4. Căminul T4

*
 394  

    5. Căminul T5
*

 394  
    6. Căminul T6 - Cămin în reabilitare 

    7. Căminul T7 288 Cămin reabilitat 

    8. Căminul T8 286 Cămin reabilitat 

     9. 
Căminul T9 

440 
Cămin inclus în proiectul „ Reabilitare şi Modernizare 

campus studenţesc  Tudor Vladimirescu” 

10. 
Căminul T10 

440 
Cămin inclus în proiectul „ Reabilitare şi Modernizare 
campus studenţesc  Tudor Vladimirescu” 

11. 
Căminul  T11 

400 
Cămin inclus în proiectul „ Reabilitare şi Modernizare 

campus studenţesc  Tudor Vladimirescu” 

12. 
Căminul  T12 

329 
Cămin inclus în proiectul „ Reabilitare şi Modernizare 

campus studenţesc  Tudor Vladimirescu” 

13. 
Căminul  T13 

329 
Cămin inclus în proiectul „ Reabilitare şi Modernizare 

campus studenţesc  Tudor Vladimirescu” 

14. 
Căminul  T14 

327 
Cămin inclus în proiectul „ Reabilitare şi Modernizare 

campus studenţesc  Tudor Vladimirescu” 

15. 
Căminul  T15 

327 
Cămin inclus în proiectul „ Reabilitare şi Modernizare 

campus studenţesc  Tudor Vladimirescu” 

16. Căminul  T16 264  

17. 
Căminul  T17 

1096 
Cămin inclus în proiectul „ Reabilitare şi Modernizare 

campus studenţesc  Tudor Vladimirescu” 

18. 
Căminul  

T18
*
 

456 
Cămin inclus în proiectul „ Reabilitare şi Modernizare 
campus studenţesc  Tudor Vladimirescu” 

19. 
Căminul T19 

440 
Cămin inclus în proiectul „ Reabilitare şi Modernizare 

campus studenţesc  Tudor Vladimirescu” 

20. 
Căminul T20 

114 
Cămin inclus în proiectul „ Reabilitare şi Modernizare 
campus studenţesc  Tudor Vladimirescu” 

21. 
Căminul T21 

120 
Cămin inclus în proiectul „ Reabilitare şi Modernizare 

campus studenţesc  Tudor Vladimirescu” 

22. Căminul C3 186  
 TOTAL      7808  

 

Notă
:*

La aceste cămine a fost scoasă câte o cameră de la cazare pentru a se monta  module termice, ce vor 

fi racordate la motoarele de cogenerare. 
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Pe cele 7808 de locuri de cazare normate, la cazările din perioada 24.09.2012-28.09.2012 

(pentru anul universitar 2013-2014), au fost cazaţi un număr de  8017 studenţi. 

 
În campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu”, în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2007-2013 – Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de 

intervenţie 3.1. - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitar, universitar şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă, se derulează 

proiectul „Reabilitare şi Modernizare campus studenţesc Tudor Vladimirescu”, conform 

Contractului de finanţare nr. 452 din 16.07.2009, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Locuinţei, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, şi Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu o valoare totală de 66.548.811,00 lei  din care 10.504.701,00 lei 

TVA.  

 
Proiectul „Reabilitare şi Modernizare Campus studenţesc Tudor Vladimirescu” cuprinde 

următoarele : 

 
 Contract de lucrări construcţii OBI1 – reabilitare termică a 12 cămine şi 2puncte 

termice–şi OBI4–modernizare  două terenuri sport; 

 Contract de lucrări construcţii OBI2.1 – reţea termică; 

 Contract de lucrări construcţii OBI2.2 – racorduri central de cogenerare la SEN; 

 Contract de furnizare module cogenerative energie electrică şi termică; 

 Contract de servicii de dirigenţie şantier; 

 Contract de servicii de audit; 
 Contract de servicii de publicitate; 

 Contract de achiziţii de echipamente mobilier,veselă şi accesorii pentru cantină; 

 Contract de achiziţie de ascensoare pentru cantină; 

 Contract de achiziţie autoutilitare pentru cantină; 
 Contract de achiziţie software pentru cantină. 

 

Obiectivele care se realizează în cadrul proiectului sunt următoarele : 

 
Obiectiv de investiţii 1: Reabilitare termică a 12cămine şi 2 puncte termice 

din campusul studenţesc Tudor Vladimirescu 
Obiect1.1 CĂMIN T9 

Obiect1.2 CĂMIN T10 

Obiect1.3 CĂMIN T11 

Obiect1.4 CĂMIN T12 

Obiect1.5 CĂMIN T13 

Obiect1.6 CĂMIN T14 

Obiect1.7 CĂMIN T15 

Obiect1.8 CĂMIN T17 

Obiect1.9 CĂMIN T18 

Obiect1.10 CĂMIN T19 

Obiect1.11 CĂMIN T20 

Obiect1.12 CĂMIN T21 

Obiect1.13 Punct termic TV2 

Obiect1.14 Punct termic TV3 
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Obiectiv  de  investiţii  2: Reţele  termice şi  electrice exterioare 

 în campusul studenţesc Tudor Vladimirescu 

Obiect 2.1 Reţea termică 

Obiect 2.2 Racorduri electrice la SEN 

Obiectiv de investiţii 3: Module cogenerative pentru energie electrică 

 şi termică 

Obiectiv de investiţii 4: Modernizare terenuri de sport 

Obiect 4.1Teren Sport, 1 S=1920mp 

Obiect 4.2Teren Sport 2, S=990mp 

Obiectiv de investiţii 5: Funcţionalizare cantină 
 

Toate informaţiile şi fotografiile  se pot vizualiza şi pe site-ul www.dss.tuiasi.ro. 

 
În anul 2013 în cadrul proiectului s-au efectuat următoarele activităţi:  

Având în vedere întârzierea la achiziţia „Module cogenerative cu accesoriu lucrări şi 

punere în funcţiune” s-a solicitat la MDRAP o prelungire a Contractului de finanţare la proiectul 

„Reabilitare şi Modernizare Campus Tudor Vladimirescu”, cod SMIS 2172, până la data de 16 

martie 2014. 

În anul 2013 în cadrul  proiectului s-au efectuat următoarele activităţi: 

 În data de 06.02.2013 s-a transmis la ADR Nord Est proiectul tehnic revizuit cu 

lucrări de termoizolaţie, rest de executat la căminele T17, T18, T19, refacerea izolaţiei 

hidrofuge şi termice la terasa acces principal cămine T9, T10, T11 şi refacere trotuare la 

căminele T20-T21; 

 S-a primit răspuns de la C.N.S.C. cu privire la Contestaţia 547/17.02.2012 şi au 

fost înştiinţate fírmele participante la licitaţie; 

 În data de 19.03.2013 a fost semnat contractul de furnizare „Module cogenerative 

pentru energie electrică şi termică cu accesoriu lucrări şi punere în funcţiune” cu 

ASOCIAŢIA S.C. LOIAL IMPEX S.R.L. SUCEAVA şi S.C. ENERGOFOR S.R.L. BACĂU, 

cu S.C. LOIAL IMPEX S.R.L. - lider al asociaţiei ; 

 S-a semnat Actul adiţional nr. 5 la Contractul de finanţare 452/16.07.2009, 

privind prelungirea termenului de implementare a proiectului; 

 S-a semnat Actul adiţional nr. 3 la Contractul de dirigenţie de şantier cu S.C. 

Bauten Consulting S.R.L. pentru prelungirea duratei contractului până la finalizarea 

proiectului de finanţare; 

 În luna aprilie 2013 a fost semnat Actul adiţional nr. 4 la Contractul de audit cu 

S.C. „Expert Cont” S.R.L, pentru prelungirea duratei contractului până la finalizarea 

proiectului de finanţare; 

 În luna aprilie 2013 a fost semnat Actul adiţional nr. 3 la Contractul de publicitate 

cu S.C. „Flarom Avertising” S.R.L pentru prelungirea duratei contractului până la finalizarea 

proiectului de finanţare;  

 În data de 14.05 2013 s-a emis ordinul de începere la contractul „Module 

cogenerative pentru energie electrică şi termică cu accesoriu lucrări şi punere în funcţiune”. 

 În data de 07.06.2013 s-a încheiat procesul verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor la teren sport 1; 

http://www.dss.tuiasi.ro/
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 În luna iulie s-a efectuat studiu de ofertă pentru achiziţia serviciului de 

consultanţă şi a fost încheiat Contractul nr. 12948/23.07.2013 (3503/2030 din 23.07.2013); 

 În luna iulie s-a efectuat studiu de ofertă pentru achiziţia serviciului de asistenţă 

tehnică, pentru lucrări rest de executat, şi a fost încheiat Contractul nr. 13346/31.07.2013 

(3503/2033 din 31.07.2013); 

 În luna iulie s-a efectuat studiul de ofertă pentru achiziţia serviciului de dirigenţie, 

pentru lucrări rest de executat, şi a fost încheiat Contractul nr. 13347/31.07.2013 (3503/2034 

din 31.07.2013); 

 În data de 18.08 2013 s-a emis ordinul de începere la contractul „Reabilitarea 

termică a 12 cămine, două puncte termice  şi modernizarea a două terenuri de sport din   

campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”  din Iaşi”, respectiv lucrările de construcţie la cele 

două puncte termice; 

 În perioada 01.08.2013 – 20.08.2013 s-au postat pe SEAP răspunsurile de la 

proiectant la solicitările de clarificări primite de la potenţialii ofertanţi; 

 În data de 22.08.2013 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor la achiziţia 

privind atribuirea unui contract de lucrări „Reabilitarea şi modernizarea  campusului 

studenţesc Tudor Vladimirescu – Rest de executat”, conform proces verbal nr. 3503/2063 din 

22.08.2013;  

 În  perioada 26.08.2013 – 23.09.2013 comisia de evaluare a ofertelor a întocmit şi 

transmis solicitări de clarificări pentru ofertele  depuse şi a analizat răspunsurile primite; 

 În data de 13.09.2013 s-a întocmit o Notă justificativă privind prelungirea 

perioadei de evaluare a ofertelor, notă înregistrată sub nr. 3503/2122 din 13.09.2013; 

 În data de 25.09.2013 s-a întocmit Raportul procedurii cu preţul rezultat în urma 

licitaţiei electronice, înregistrat sub nr. 3503/2132 din 25.09.2013; 

 În data de 07.10.2013 s-a semnat contractul de lucrări „Reabilitarea şi 

modernizarea  campusului studenţesc Tudor Vladimirescu – Rest de executat” cu S.C. 

„Comstart '93” S.R.L. Iaşi, înregistrat sub nr. 3503/2142 din 07.10.2013; 

 În data de 10.10. 2013 s-a emis ordinul de începere la contractul de lucrări 

„Reabilitarea şi modernizarea  campusului studenţesc Tudor Vladimirescu – Rest de 

executat”; 

 În data de 05.11.2013 a fost înaintat către ADR Nord-Est dosarul achiziţiei 

privind atribuirea unui contract de lucrări „Reabilitarea şi modernizarea  campusului 

studenţesc Tudor Vladimirescu – Rest de executat”; 

 În data de 05.12.2013 s-a încheiat Actul adiţional nr. 1 la Contractul 3503/1949 

din 19.03.2013, contract de furnizare “Module cogenerative pentru energie electrică şi termică 

cu accesoriu lucrări şi punere în funcţiune” prin care  s-a prelungit durata de execuţie până la 

data de 14.02.2014. 
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CAP. XI. RAPORTUL PENTRU ANUL 2013  

ASUPRA SISTEMELOR DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL  
 

 

 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi dispune de un sistem de control 

intern/managerial ale cărui concepere şi aplicare permit conducerii universităţii să furnizeze o 

asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi 

specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi 

economicitate. 

 Sistemul de control intern/managerial al Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din 

Iaşi cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creşterea eficacităţii 

acestuia are la bază evaluarea riscurilor. 

 În conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi 

pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat cu modificările şi 

completările ulterioare prin OMFP nr. 1423/2012 a fost declanşată operaţiunea de autoevaluare a  

Sistemului de control intern/ managerial al Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi. În 

acest sens facultăţile/compartimentele au completat “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de 

implementare a standardelor de control intern/ managerial” şi “Situaţia sintetică a rezultatelor 

autoevaluării”. 

 Pe baza rezultatelor autoevaluării afirmăm faptul că, la data de 31 decembrie 2013, 

sistemul de control intern/managerial al Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi este 

parţial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, având 

implementate 15 standarde din 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


