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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 înaintaşi, precum şi de activitatea profesorilor 

și studenților noștri. 

 

 

                        RECTOR, 

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

 

Conform prevederilor art. 130, alin (2) al Legii Educației Naționale nr. 1/2011 prezentul 

raport include următoarele informații :  
a) situația financiară a universității, pe surse de finanțare și tipuri de cheltuieli;  

b) situația fiecărui program de studii;  

c) situația personalului instituției;  

d) rezultatele activității de cercetare;  

e) situația asigurării calității activităților din cadrul universității;  
f) situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare;  

g) situația posturilor vacante;  

h) situația inserției profesionale a absolvenților din promoțiile precedente 

Raportul privind starea universității e accesibil pe pagina WEB a Universității Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iași:(www.tuiasi.ro).http://www.tuiasi.ro/administratie/directia-generala-

administrativa. 

 

I.1. Cadrul juridic de organizare și funcționare, misiune și obiective 

I.1.1. Cadrul juridic de organizare și funcționare 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași este o instituție de învățământ superior 

de stat acreditată. De la înființarea în 1937, aceasta a funcționat neîntrerupt și sub denumirile: 

Școala Politehnicã „Gheorghe Asachi” și Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” (1948). Noua 

denumire datează din 1993, iar structura actuală este reglementată prin H.G.nr. 966/ 2011. 

I.1.2. Misiune  

Universitatea Tehnicã "Gheorghe Asachi" din Iași este o universitate de cercetare avansată 

și educație, a cărei misiune este să desfãșoare activități specifice de creare, valorificare inovatoare 

a cunoașterii și transfer către societate, în domeniile fundamentale : Științe inginerești, Arhitectură 

și urbanism, precum și în domenii interdisciplinare și complementare, în comunitatea locală, la 

nivel regional, național și internațional. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași își 

asumă, în conformitate cu misiunea și obiectivele adoptate în Carta universității, rolul de for de 

învățământ, de cercetare științifică și de cultură. Printre prerogativele acesteia se numără: 

a) rolul de transmitere a cunoștințelor către noile generații, de formare profesională prin studii 

de licență, de masterat, de doctorat și postuniversitare, stimulând gândirea și creativitatea, 

care să asigure șanse reale în competiția pe piața forței de muncă. În același timp, 

universitatea se adresează întregii societăți, în vederea educării și instruirii permanente, în 

concordanță cu evoluția științei și tehnologiei la nivel mondial;  

 

b) desfãșurarea activității de cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, 

valorificarea și diseminarea rezultatelor acestora, cu rol de componente inseparabile de 

procesul instructiv – formativ, pentru a contribui la progresul tehnologic, economic și 

social – cultural, în sensul dezvoltării durabile și al evoluției către societatea cunoașterii 

I.1.3. Obiective 

Pentru realizarea misiunii asumate, universitatea își desfãșoară activitatea conform 

Planului Strategic (Anexa nr.1). Acesta se realizează conform obiectivelor operaționale anuale a 

căror realizare se subordonează următoarelor obiective strategice generale din Programul 

managerial al Rectorului Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași : 
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 Asigurarea unui traseu academic al tuturor membrilor corpului profesoral, în concordanță cu 

aspirațiile personale și cu performanțele individuale didactice și de cercetare; 

 Diversificarea ofertei de programe de studii de licență, masterat și doctorat, inclusiv în limbi 

de circulație internațională, în corelație cu dinamica industrială și socială; 

 Dezvoltarea și susținerea activităților de cercetare științifică, a infrastructurii specifice, pentru 

asigurarea competitivității și vizibilității universității la nivel european și mondial; 

 Accentuarea activităților de transfer tehnologic și a parteneriatelor cu industria și mediul 

privat; 

 Dezvoltarea unei discipline financiare a instituției, prin evidențierea clară a fluxurilor de 

intrare și ieșire pe centre de cost ale universității, pentru a se menține sănătatea financiară a 

universității; 

 Asigurarea unor schimburi internaționale de studenți și profesori, între universitatea noastră și 

universități din străinatate, în spiritul transferului de valori și culturi; 

 Dezvoltarea unor relații stabile cu piața muncii, în vederea adaptării programelor educaționale 

din universitate la nevoile unităților economice și pentru asigurarea unei bune inserții 

profesionale a absolvenților; 

 Promovarea realizărilor și imaginii instituției în învățământul preuniversitar, în massmedia, în 

organizațiile guvernamentale și neguvernamentale pentru susținerea intereselor universității, 

ale corpului profesoral și administrativ și ale studenților; 

 Asigurarea pentru studenți a unor condiții optime de studiu și acordarea unor facilități  : 

acordarea de burse, masă, cazare și modalități de petrecere a timpului liber, la cele mai ridicate 

standarde europene. Astfel, se au în vedere :  finalizarea investiției Bazin de înot și dezvoltarea 

Bazei sportive din campusul "Tudor Vladimirescu" și a obiectivelor specifice celorlalte 

domenii de activitate: 

 Obiective academice ale universității 

 Obiective de cercetare 

 Obiective referitoare la imaginea universității și la cooperarea cu instituții similare din țară 

și străinătate 

 Obiective și strategii privind problemele studențești 

 Obiective și strategii privind informatizarea universității 

 Obiective și strategii administrative. 

Planul strategic este formulat în concordanță cu posibilitățile și aspirațiile comunității 

academice, prin consultarea facultăților, departamentelor și direcțiilor din structura universității, 

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

cerințele de dezvoltare viitoare, pornind de la resursele umane și materiale și ofertele educaționale 

și de cercetare științifică existente. Planul strategic este actualizat pe baza evoluției legislației în 

domeniu și a modificării unor obiective.  

Planul strategic pentru perioada 2012 – 2016 și planurile operaționale anuale (Anexa nr.2)  

sunt documente publice, cunoscute de comunitatea academică și sunt accesibile pe pagina WEB a 

Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași: (www.tuiasi.ro).  

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

I.2. Evoluția istorică a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași 

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

Astfel în Moldova anului 1562 are loc prima încercare de a pune bazele a ceea ce va deveni, mult 

mai târziu, învăţământul superior, prin înfiinţarea Şcolii Latine de la Cotnari.  

Un moment istoric foarte important este data de 15 noiembrie 1813, când învăţatul 

Gheorghe Asachi înfiinţează „un clas de inginerie şi de hotărnicie în limba română”, pe lângă 
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Academia Domnească din Iaşi, această şcoală putând fi considerată nucleul învăţământului tehnic 

superior din Moldova.  

Între anii 1834-1847 invăţamântul ingineresc este continuat la Academia Mihăileană şi, 

ulterior, în cadrul Universităţii din Iaşi, înfiinţate în anul 1860.  

În fapt, învăţământul ingineresc s-a realizat în Şcoala de electricitate industrială (din 1910), 

transformată în Institutul Electrotehnic (1912), şi în 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, ca  urmare a votării Legii Învăţământului de către 

Parlamentul acelor vremuri, 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 și structurile instituționale  

I.3.1. Activitatea didacticã 

Începând din 1990, structura Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”din Iași a cunoscut 

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

și la oferta și necesitățile identificate pe piața muncii. 

 

Tabelul I.1. Facultățile Universității  Tehnice„Gheorghe Asachi” din Iași 

 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 prezent, în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași funcţionează 11 facultăți, 

conform Tabelului I.1 și un departament subordonat direct universității. În acest cadru se 

desfãșoară activități de studii universitare de licență, de masterat, de doctorat și de formare 

continuă postuniversitară și, interdependent, activități de cercetare științifică. Situațiile numărului 

de studenți cu taxă și fără taxă, pe facultăți și domenii,   la data de 1 ianuarie 2015, 1 octombrie 

2015, se regăsesc în  Anexa nr. 3. Evoluția numărului de studenți a cunoscut în ultimii cinci ani 

dinamica prezentată în Tabelul I.2. 
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Tabelul I.2. Evoluția numărului de studenți între 2010 – 2015  (raportări la 1 ianuarie)  

     Număr 

Anul 

Total, din care la 

studii de: 

Lungă durată + 

Licență 
Master Doctorat 

Grade did. 

preuniv. 

2010/ 2011 16469 11991 3512 798 168 

2011/ 2012 15805 11418 3432 823 132 

2012/ 2013 14851 10608 3716 583 52 

2013/ 2014 14310 9987 3827 433 63 

2014 / 2015 13755 9497 3718 478 62 

2015 / 2016 13588 9387 3644 552 61 

 

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

celor înființate înainte de 1989. Ca urmare a Legii 87/ 2006 a calității educației, procedurile de 

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

funcționează actualmente în universitate. Procedurile de evaluare internă se bazează pe analiza 

programelor de studiu existente, compatibilitatea cu programe similare din UE, contextul socio – 

economic zonal, constituirea unor linii complete pe cele trei cicluri (licență – master – doctorat), 

precum și pe înscrierea pe direcțiile de cercetare ale personalului didactic. 

Admiterea candidaților și finalizarea studiilor are loc pe bază de regulamente, revizuite 

anual conform criteriilor MENCS. Diplomele și certificatele se acordă pe temeiul că universitatea 

este acreditată și că programele de studiu sunt autorizate provizoriu / acreditate prin Hotărâre de 

Guvern (programele universitare de licență) sau acreditate prin Ordin al Ministrului Educației 

(programele universitare de master). 

Pentru a răspunde cerințelor de instruire actuale ale tinerilor precum și a pieței muncii, 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și-a lărgit și diversificat continuu oferta 

educațională. Dinamica numărului de programe de studiu se prezintă în Tabelul I.3.  

 

Tabel I.3.. Evoluția numărului de programe de studii în intervalul 2010 – 2015 

 

              Anul                

Categorii 

Universitare de 

licență 

Universitare 

de master 

Postuniversitare 

de master 
Postuniversitare 

Doctorat 

 

2010/ 2011 61 78 5 148 13 

2011/ 2012 64 77 - - 13 

2012/ 2013 61 78 - 106 13 

2013/ 2014 61 81 - 106 13 

2014 / 2015 62 82 - 111 13 

2015 / 2016 60 84 - 111 13 

O ofertă de studii complementare pentru studenți și de perfecționare / formare continuă 

pentru personalul didactic preuniversitar este asigurată de Departamentul de Pregătire a 

Personalului Didactic. 

Conform strategiei de dezvoltare, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași își 

consolidează în mod consecvent oferta educațională în sensul creșterii competitivității și 

atractivității programelor de studiu. În acest scop se are în vedere valorificarea potențialului uman 

și material al universității în concordanță cu programele de studiu similare europene și cu 

necesitățile identificate în mediul socio - economic zonal și național. 
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Personalul didactic al universității. 

În activitățile universității, la data de 31.12.2015 au fost implicați, în total, 1474 de 

angajați, din care 725 – personal didactic titular și 25 de cadre didactice angajate pe perioadă 

determinată. 

În Tabelul I.4 se prezintă situația ocupării posturilor pe funcții didactice în ultimii cinci ani 

universitari (la 1 octombrie) și pentru anul 2015 la data de 31.12.2015. În anul 2015/2016, cele 

318 de posturi didactice vacante (la data de 31.12.2015), sunt suplinite de personal didactic titular 

și de personal didactic asociat, specialiști recunoscuți pentru cunoștințele profesionale și 

experiența acumulată, care contribuie la desfășurarea adecvată a activității didactice. 

Tabel I.4. Evoluția personalului didactic titular  (posturi: O - ocupate, V - vacante, T - total) 

Anul 

univ. 

Total din care: Profesori 
Conferențiar

i 
Șefi de lucrãri Asistenți 

Preparator

i 

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 1136 793 343 222 176 46 248 205 43 424 255 169 241 156 85 1 1 0 

2014/15 1071 763* 308 212 177* 35 220 190 30 437 271 166 201 125* 76 1 0 1 

2015/16 1068 750** 318 211 
178*

* 
33 224 187 37 447 273 174 186 112** 74 0 0 0 

* Totalul posturilor ocupate la data de 31.12.2014  include și 25 de cadre didactice angajate pe perioadã determinatã (1 profesor și 

24 de asistenți) 
** Totalul posturilor ocupate la data de 31.12.2015 include și 25 de cadre didactice angajate pe perioadã determinatã (2 profesori 
și 23 de asistenți) 

Tabelul I.5. Evoluția finanțării de bază 

Anul 

financiar 
2011 2012 2013 2014 2015 

Finanțare[mii ron] 82.491.004,00 84.289.069,32 86.983.071,00 81.066.447,00 81.435.872,00 

Finanțare [% ] 90,80 92,77 100,13 93,32 93,74 

 

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

contextul unei salarizări nestimulative a personalului didactic tânăr și în lipsa unei finanțări 

multianuale certe. Corelat cu nivelul finanțării de bază, practic într-o continuă scădere în ultimii 

ani (Tabelul I.5), sub coordonarea Prorectoratului didactic, statele de funcții se realizează în 

cooperare cu Direcția Resurse Umane conform unei proceduri bazate pe criterii de eficiență 

economică. Se estimează necesarul de cadre didactice și se scot posturi la concurs, urmând 

procedurile legale. Se fac eforturi notabile pentru atragerea tinerilor valoroși spre cariera 

universitară. În același timp, cadrele didactice cu rezultate deosebite sunt promovate pe funcții 

didactice superioare pe bază de concurs.  

Biblioteca universității (http://www.library.tuiasi.ro/) asigură informarea și documentarea, 

cu prioritate, în domeniul științelor inginerești. Cuprinde în jur de 1.000.000 de volume în domenii 

ale științelor fundamentale, inginerești și complementare, corespunzătoare programelor de studii 

și de cercetare din universitate. Regăsirea publicațiilor se realizează prin cataloage obișnuite și 

prin cataloagele on-line (din 1993), accesibile gratuit pe Internet. 

11

http://www.library.tuiasi.ro/


 
Raport privind starea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi  pentru anul 2015 

 

 

 

 

 

I.3.2. Activitatea științifică 

I.3.2.1. Cercetarea științificã 

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

cercetare avansată și educație, a cărei misiune este să desfãșoare activități specifice de creare, 

valorificare inovatoare a cunoașterii și transfer către societate în domeniile fundamentale : Științe 

inginerești, Arhitectură și urbanism, precum și în domenii interdisciplinare și complementare, în 

comunitatea locală, la nivel regional, național și internațional. În cadrul universității funcționeazã 

23 de centre de cercetare, din care 4 sunt centre de excelență. Coordonarea acestor activități este 

asigurată de Prorectoratul cercetare științifică și inovare, și Centrul de Cercetare și Transfer 

Tehnologic POLYTECH (http://polytech.tuiasi.ro).Capacitatea de colaborare națională și 

internațională reprezintă un segment important al dinamicii activității de cercetare științifică. 

Universitatea noastră a desfășurat în ultimii patru ani un număr important de programe de cercetare 

și colaborări internaționale în cadrul programelor Erasmus, FP5, FP6, FP7, ERA-NET, etc.  și la 

nivel național (prin programele PNCDI, CEEX, PNII etc.).  

  

I.3.2.2. Școala doctorală din IOSUD-TUIasi 

În anul 2005 s-a înființat Departamentul Școli Doctorale alcătuit din câte o Școală 

Doctorală la nivelul fiecărei facultăți. În prezent, în conformitate cu Regulamentul de organizare 

a studiilor universitare de doctorat, studiile doctorale în IOSUD - Universitatea Tehnică 

“Gheorghe Asachi” din Iași se desfãșoară sub coordonarea CSUD. Școala doctorală este concepută 

ca o școală de cercetare care are la bază învățarea prin cercetare. 

Obiectivele Școlii Doctorale din IOSUD-TUIasi precum și strategiile/activitățile pentru 

realizarea lor sunt în responsabilitatea CSUD și a directorului acestuia precum și a 

responsabililor/directorilor studiilor doctorale pe domenii la nivelul facultăților sau grupurilor de 

facultăți (Anexele 4,5,6). Aceștia conlucrează cu membrii Consiliului de Administrație, 

conducătorii de doctorat și doctoranzii din cadrul universității.  

 

I.3.2.3. Revista ştiinţifică „Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi” 

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 + (Automatica şi Calculatoare; Construcţii 

de Maşini; Construcţii şi Arhitectură; Chimie şi Inginerie Chimică; Electrotehnică, Energetică şi 

Electronică; Matematică, Mecanică Teoretică şi Fizică) 1 secţiune în categoria B (Ştiinţa şi 

Ingineria Materialelor), 2 secţiuni în categoria C ( Hidrotehnică; Socio-Umane), şi 1 secţiune în 

categoria D (Textile Pielărie). 

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. Aceasta 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.  
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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, 8) asigurarea condiţiilor adecvate de învăţare şi viaţă pentru 

studenţi.  

În Anexa nr. 9 prezentăm Situaţia imobilelor aflate în proprietatea Universităţii Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

Fondurile pe care s-a bazat dezvoltarea generală a patrimoniului au provenit atât din 

venituri bugetare cât şi din venituri proprii. In fig. I.1. se prezintă evoluţia finanţării de bază din 

ultimii 12 ani, din care se poate constata o scădere însemnată a acesteia după anul 2008. 

 

 

Compartimentul de Management al Informatizării este entitatea de bază prin care se 

administrează și se exploatează Rețeaua Academică TUIASI, una din componentele majore de uz 

general a bazei materiale a universității. Continuator al Centrului de calcul, înființat în anii  ’70, 

Centrul de comunicații a început constituirea rețelei universității în 1993 ajungând ca în 2015 să 

fie constituită din circa 8000 de calculatoare, cu un număr de circa 10000 de utilizatori.  

I.3.4. Relațiile naționale și internaționale 

În concordanță cu idealul educațional al Școlii românești și a tendinței de internaționalizare 

a educației, activitatea de cooperare internațională a universității are ca fundament : 

 Promovarea tradițiilor umaniste și a valorilor democrației. 

 Integrarea în circuitul mondial de valori educaționale, științifice și culturale. 

 Aderarea la tendințele actuale de evoluţie ale comunităţii academice internaţionale. 

Ca parte a procesului de internaţionalizare, universitatea s-a implicat în proiecte 

internaţionale pe guvernanţă universitară, educaţia populaţiei mature (cu vârste mai mari de 35 de 

ani) şi în proiecte Erasmus Mundus care acoperă cele 3 cicluri de învăţământ. 

De asemenea, universitatea participă la proiecte internaţionale organizate de asociaţiile 

studenţeşti vizând internship-uri efectuate de studenţii internaţionali, la competiţiile studenţeşti 

internaţionale. 

Universitatea Tehnicã „Gheorghe Asachi” din Iaşi acordă prioritate internaţionalizării 

studiilor, cu accent semnificativ pe schimbul de studenţi, cadre didactice şi personal administrativ, 

cu universităţile din străinătate. Astfel, în fiecare an, un număr de studenţi, cadre didactice şi 

personal din administraţie se deplaseazã la universităţile partenere din străinătate atât în cadrul 

Programului Erasmus + K103 cât şi în cadrul altor programe europene. 
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În ceea ce priveşte acordurile de colaborare încheiate de Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iaşi acestea sunt:  

 

      An universitar Acorduri Inter-Instituționale 

Erasmus 

Acorduri de cooperare 

 

2015 - 2016 

Pentru anul 2015 facultățile din cadrul 
TUIASI au încheiat un număr de 343 

acorduri cu universități din  UE. 

105 acorduri bilaterale de 
cooperare semnate cu  

universități din Europa, America 

de Nord, Africa și Asia. 

 

În plus, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași este membră EUA (European 

University Association), AUF (Agence universitaire de la Francophonie), EUCEN (European 

University Continuing Education Network), BSUN (Black Sea Universities Network).  

În sprijinul tuturor activităților menționate anterior sunt elaborate materiale de prezentare 

a universității, asigurându-se accesul la informații specifice, inclusiv prin actualizarea paginii web. 

Caracterul fluctuant al acestor relații din ultima perioadă este cauzat de criza economică 

globală, care a afectat toate sectoarele, inclusiv învățământul superior românesc, chiar dacã 

universitatea își dezvoltă permanent dimensiunea europeană  prin mobilitățile studenților, cadrelor 

didactice și personalului administrativ în cadrul programelor europene. 

 Aceste mobilități sunt posibile în cadrul celor 343 acorduri cu universități europene cu 

programe de studii în limbi de circulație internațională și se extind colaborările internaționale în 

educație și cercetare, acordându-se o atenție adecvată participării în organizații internaționale 

importante (EUA, AUF, BSUN, EUCEN). În sprijinul acestor activități se elaboreazã materiale 

de prezentare a universității având caracter cultural – educativ și se asigură accesul la informații 

specifice, inclusiv prin actualizarea paginii web. 
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SITUAȚIA NUMERICĂ A MOBILITĂȚILOR INTERNAȚIONALE ÎN ANUL 2015, 

COMPARATIV CU PERIOADA 2009-2015 

 

SITUAȚIA NUMERICÃ A STUDENȚILOR STRĂINI LA UT IAȘI,  

ÎN PERIOADA 2009 - 2015 

Situația numerică a cadrelor didactice și  a personalului didactic auxiliar și administrativ 

incoming la UT Iași, în perioada 2009- 2015 

1. Mobilități cadre didactice incoming  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

    Program Erasmus 17 17 15 38 27 28 31 

2. Mobilități personal did.aux. și administrativ incoming 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

    Program Erasmus - 2     3 0 2 2 7 

TOTAL 17 19 18 38 29 30 38 

 

1. Mobilități cadre didactice outgoing 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Program Erasmus 53 64 78 74 114 135 114 

Leonardo da Vinci 2 4 1 1 1 5 - 

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

Programele PERFORM-ERA, EURODOC, 

CUANTUMDOC  
- 30 64 44 1 - - 

Participări conferințe, congrese, simpozioane 172 106 122 105 136 109 138 

Întâlniri de lucru, stagii de cercetare, prof.invitat 144 118 167 154 132 158 119 

 TOTAL 424 323 432 378 385 408 371 

        

2. Mobilități studenți outgoing 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Program Erasmus 94 109 94 115 121 166 143 

Alte programe - AUF, Marie Curie, burse doctorale 12 - - 1 9 2 - 

Programele – BRAIN, PERFORM-ERA, POSDRU etc. - 86 201 138 18 - 1 

Participări conferințe, congrese, simpozioane - 41 34 14 17 30 37 

Întâlniri de lucru, întâlniri proiecte cercetare - 14 20 13 45 27 34 

 TOTAL 106 250 295 271 210 225 215 

        

3. Mobilități personal didactic auxiliar outgoing 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Program Erasmus 11 10 8 14 17 7 15 

Participări la conferințe 2 3 4 6 - 1 3 

 TOTAL 13 13 12 20 17 8 18 

Studenți străini la studii la UT Iași 
 

2009 

 Număr  

persoane 

2010 

Număr 

 persoane 

2011 

Număr 

persoane 

2012 

Număr 

persoane 

2013 

Număr 

persoane 

2014 

Număr 

persoane 

2015 

Număr 

persoane 

La studii 

universitare  

complete 

din țãri europene și 
non-europene 

11 32 31 21        35        29 32 

din Republica Moldova 
și Ucraina 

192 333 320 325       333       326 395 

La studii 

parțiale Erasmus incoming 
23 35 51 54        52        57 81 

TOTAL 226 400 402 400 420 412 508 
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Poziția ocupatã de UT Iași în  clasamentul Webometrics de vizibilitate, în perioada 

2009 – 2015 

Poziția UT Iași în clasament 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

În clasamentul universităților din 

lume: Top 12000 
1643 1262 1245 1248 1249 1218 1248 

În clasamentul universităților din 

Europa Centralã și de Est: Top 100 
77 58 65 82 73 66 57 

Sursa: Regional and Global Ranking of world universities January 2009; July 2010; July 2011; January 2013; January 2014; 
January 2016,  http://www.webometrics .info/ 

 

 Pozițiile ocupate de Universitatea Tehnicã „Gheorghe Asachi” din Iași în clasamentul 

Webometrics de vizibilitate a universităților din lume și din  Europa Centrală și de Est pentru anul 

2015, sunt prezentate în Anexele nr.10, 11. 

 Este de remarcat poziția întâi în topul universităților tehnice din Romania și a patra în topul 

general al universităților din Romania (Anexa nr. 12). 

 

I.3.5. Serviciile social - studențești 

Misiunea Direcției Servicii Studențești (din cadrul Direcției Generale Administrative) 

constă în managementul și utilizarea eficientă a resurselor umane, financiare și patrimoniale 

proprii, în vederea asigurării condițiilor optime pentru cazarea a circa 8000 studenți, în 21 cămine 

(în care sunt cazați efectiv 7269 studenți în anul universitar 2015-2016), precum și în rezolvarea 

multiplelor probleme sociale specifice Campusului studențesc „Tudor Vladimirescu”. 

 

I.3.6. Strategia universitară și activitatea financiar - contabilă 

Sub coordonarea Prorectoratului strategiei universitare, obiectivul fundamental al 

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

pentru analiza realistă a sistemului de finanțare și, de asemenea, gestionarea eficientă a fiecărei 

resurse.  

Evidența contabilă s-a realizat prin sistemul informatic SICOB și metodele de gestiune 

financiară au asigurat transparența, descentralizarea și informarea în timp real. Pe aceste baze se 

construiește și se transpune în fapt strategia financiară. 

În gestionarea resurselor bugetare și extrabugetare, universitatea dispune de un buget unic, 

acesta fiind instrumentul financiar de operaționalizare anuală a obiectivelor strategice asumate de 

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

gestiune financiară asigură transparența și informarea în timp real.  
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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. 

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  pentru finanţarea granturilor doctorale pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi în anul I,II 

şi III de studiu și pentru creşterile salariale. 

 

Suma  se distribuie după cum urmează: 

 

 Finanţarea de bază (FB): 61,81 % ; 

 Finanţarea suplimentară (FS): 24,31 % ; 

 Finanţarea acordată unui număr de 279 granturi de doctorat pentru anul I, II şi III de 

studii: 8,73% 

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

şi regional (FSL) + finanţarea pentru dezvoltare instituţională (FDI) +situaţii 

speciale (la nivel de universitate): 2,91 % 

 Finanţarea acordată pentru suplimentarea bugetului (creşteri salariale) : 2,24%. 
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  Prezentăm în continuare o evoluţie a finanţării de bază în perioada 2002 – 2015. 

 

Nr. 

Crt. 
Anul 

Finanţare de bază 

(lei) 

0 1 2 

1 2002 21.994.104,80 

2 2003 22.899.290,30 

3      2004* 35.447.838,70 

4 2005 44.811.368,00 

5 2006 51.828.528,00 

6 2007 73.633.672,00 

7    2008** 90.856.733,00 

8 2009 90.216.747,00 

9 2010 86.869.166,00 

10 2011 82.491.004,00 

11 2012   84.289.069,00 

12 2013   86.983.071,00 

13 2014   81.066.447,00 

14 2015   81.435.872,00 

*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  2.1. Evoluţia finanţării de bază în perioada 2002 – 2015 

 
 În baza Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a 

celorlalte prevederi legale aflate în vigoare, suma finală alocată pentru finanţarea instituţională 

aferentă anului 2015, a fost de 81.435.872 lei, la care se adaugă suma de 18.271.923 lei destinată 

plăţii sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile, suma finală alocată fiind de  99.707.795 

lei, defalcată după cum urmează: 

 50.336.649 lei (reprezentând 61,81% din finanţarea instituţională), acordată pentru 

finanţarea de bază,  pentru un număr de 27.864,66 de studenţi echivalenţi unitari de la 

ciclul I de studii, din care: 

 28.161.067 lei (care reprezintă 34,58% din finanţarea instituţională), acordată pentru 

finanţarea de bază,  pentru un număr de 15.589,01 de studenţi echivalenţi unitari de la 

licenţă; 
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 22.175.582 lei (care reprezintă 27,23% din finanţarea instituţională), acordată pentru 

finanţarea de bază,  pentru un număr de 12.275,65 de studenţi echivalenţi unitari de la 

master; 

 19.797.420 lei (reprezentând 24,31% din finanţarea instituţională), acordată pentru 

finanţarea suplimentară pentru excelență, din care: 

 11.078.303 lei (reprezentând 13,30 % din finanţarea instituţională), acordată pentru 

finanţarea suplimentară pentru excelență,  pentru un număr de 15.589,01 de studenţi 

echivalenţi unitari de la licenţă; 

 8.718.817 lei (reprezentând 10,71% din finanţarea instituţională), acordată pentru 

finanţarea suplimentară pentru excelență,  pentru un număr de 12.275,65 de studenţi 

echivalenţi unitari de la master; 

 7.109.160 lei (reprezentând 8,73% din finanţarea instituţională), acordată pentru finanţarea 

unui număr de 279 granturi de doctorat pentru anii I, II şi III de studii; 

  2.368.073 lei (reprezentând 2,91% din finanţarea instituţională), acordată pentru 

finanţarea suplimentară la nivel local (FSL) + finanțarea pentru dezvoltare instituțională 

(FDI) + situaţii speciale, centralizată la nivel de universitate; 

 1.824.600 lei (reprezentând 2,24% din finanţarea instituţională), acordată pentru 

suplimentarea bugetului (creșteri salariale), centralizată la nivel de universitate; 

 18.271.923 lei destinată plăţii sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile 

(reprezentând 18,33 % din total finanţare instituţională). 

Situaţiile financiare anuale compuse din : bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia 

fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, 

conturile de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare care includ politici contabile şi note 

explicative, s-au întocmit în baza Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 4075/18.12.2015 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 şi 

Ordinului nr.82/18.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi 

depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea 

şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 

publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, 

aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1917/2005, precum şi pentru modificarea 

şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii. 

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 și Cercetării Științifice, 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. 

Activitatea anului 2015 s-a desfășurat în cadrul legislativ care reglementează activitatea 

instituțiilor publice. 

Strategia abordată de universitatea noastră a avut ca scop principal întărirea, dezvoltarea 

și consolidarea patrimoniului precum și gestionarea eficientă a resurselor. 
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La întocmirea situației financiare aferentă perioadei de raportare s-a avut în vedere 

respectarea : 

 Legii Contabilității nr.82/1991, republicată și cu modificările ulterioare; 

 OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea 

și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările ulterioare; 

 OMFP nr.465/15.04.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

întocmirea situaţiilor financiare trimestriale în anul 2015. 

 

           În baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a celorlalte prevederi legale aflate în 

vigoare, sumele alocate de M.E.N.C.S., în anul 2015 au fost în sumă de 124.593.373 lei , după 

cum urmează :  

 

 Contract Instituţional nr. 27452/29.01.2015, Act Adițional nr. 57787/07.12.2015, în 

sumă de 110.828.539 lei, pentru : 

- finanţare de bază                                 -  81.435.872 lei 

- sentinţe judecătoreşti                          -  18.271.923 lei 

- transport studenţi                                -    1.213.963 lei 

- burse studenţi                                      -    9.906.781 lei 

 

 Contract Complementar nr. 27452/29.01.2015, Act Adițional nr. 57787/07.12.2015 

în sumă de 13.758.625 lei, pentru : 

             - reabilitări                                                   -   3.604.000 lei 

           - subvenţia cămine - cantine                       -  10.154.625 lei 

 Pentru achiziţionarea de calculatoare pentru studenţi au fost depuse dosare şi s-a 

primit de la minister suma de 6.209 lei. 

    Conform art. 225. (2) din Legea nr. 1/2011 ‘’Fondurile rămase la sfârşitul anului din 

execuţia bugetului prevăzut în contractul instituţional şi complementar, precum şi fondurile 

aferente cercetării ştiinţifice universitare şi veniturile extrabugetare ramân la dispoziţia 

universităţilor şi se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei, fără vărsăminte la 

bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat pentru anul următor’’. 

Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat pentru anul 2015, a cuprins resursele financiare 

necesare finanțării cheltuielilor care privesc buna desfășurare a activității universității. 

Periodic s-a analizat execuția bugetului de venituri și cheltuieli și s-au luat măsuri pentru 

îmbunătățirea încasării veniturilor și efectuării cheltuielilor. 

Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat pentru anul 2015, a cuprins resursele financiare 

necesare finanțării cheltuielilor care privesc buna desfășurare a activității universității.  

Periodic s-a analizat execuția bugetului de venituri și cheltuieli și s-au luat măsuri pentru 

îmbunătățirea încasării veniturilor și efectuării cheltuielilor. 

Evoluția prevederilor bugetare pe anul 2015, se prezintă astfel: 

                                                                                                                                        lei 

Prevederi bugetare Inițiale Definitive 

Venituri totale 178.149.678 215.805.373 

Cheltuieli totale 178.149.678 257.916.798 

 

Observăm că veniturile sunt mai mici decât cheltuielile prevăzute în buget, acest fapt 

explicându-se prin aprobarea în buget a unei deblocări din soldul anului precedent.  

De asemenea veniturile definitive, față de cele inițiale înregistrează o creștere de 37.655.695 

lei, care reprezintă suplimentări la urmatoarele capitole: 
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 Finanțarea de bază conform contractului instituțional - 31.351.856 lei; 

 Alocații burse – 2.698.182 lei; 

 Alocații pentru reduceri transport – 97.963 lei; 

 Subvenții pentru cămine cantine – 697.485 lei; 

 Dotări și alte investiții – 2.804.000 lei; 

 Achiziţii calculatoare – 6.209 lei. 

 

           Veniturile realizate au fost utilizate, conform bugetelor de venituri şi cheltuieli  aprobate 

de M.E.N.C.Ș., pentru desfăşurarea activităţii celor 11 facultăţi cu un număr de 27.864,66 studenţi 

echivalenţi şi un număr de 279 granturi de doctorat, pentru căminele studenţeşti  în număr de 21, 

pentru cercetare şi microproducţie, programe externe, fonduri externe nerambursabile, etc. 

           Politica economică a universității a urmărit stabilizarea și consolidarea situației financiare, 

concretizată în acumularea unor sume importante la finalul anilor bugetari, conducând la 

dezvoltarea chiar și în condiții de subfinanțare, prin păstrarea unor fonduri necesare acoperirii 

costurilor pentru desfașurarea activităților în condiții de echilibru bugetar. 

 Observăm că cea mai importantă sursă de finanţare în anul 2015 a fost finanţarea de bază 

primită de la minister, ponderea ei în total încasări realizate fiind de 40,26 %. Suma totală aferentă 

achitării sentinţelor judecătoreşti definitive a fost de 18.271.923 lei, ponderea ei în total încasări 

realizate fiind de 9,03%. 

Ponderea sumelor încasate din contractele cu M.E.N.C.Ș. din veniturile totale a fost de 

61,61%. 

 Finanţarea de bază a fost utilizată în proporţie de 87% pentru cheltuieli de personal, 

diferenţa de 13 %, cheltuindu-se cu utilităţile şi alte bunuri şi servicii.  

O pondere însemnată în total încasări realizate o reprezintă veniturile obţinute din 

programele cu finanţare externă nerambursabilă (proiecte FSE şi FEDR, programe externe) 

respectiv 26,42 % . De menţionat este faptul că, derularea acestor proiecte a fost susţinută şi de 

universitate, prin acordarea de împrumuturi temporare  din venituri proprii în valoare de 

22.309.279 lei. Cheltuielile nete aferente finanţării din fonduri externe nerambursabile au fost de 

79.245.604 lei şi au permis îmbunătăţirea bazei materiale, dotarea cu echipamente, înfiinţarea unor 

laboratoare moderne. 

 Veniturile proprii, în procent de 4,12% din total încasări realizate, se compun în principal 

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

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

de 3,85 %  din  totalul încasărilor realizate . 

Celelalte surse de finanţare complementară, respectiv dotări, reabilitări, subvenţii camine, 

venituri ale caminelor și cantinei, achiziții calculatoare, microproducție, burse, transport studenţi, 

reprezintă 16,32 % din totalul încasărilor realizate  în anul 2015. 

            Execuția bugetară, aferentă anului 2015, s-a desfășurat,  respectându-se prevederile Legii 

Finanțelor Publice și Normelor Metodologice ale Ministerului Finanțelor Publice cu privire la 

angajarea, lichidarea și ordonanțarea la plată a cheltuielilor.      

 Atașăm următoarele anexe : 

Anexa nr. 13. Situaţia veniturilor Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, 

încasate în perioada 2012 – 2015  

 Anexa nr.14. Situaţia cheltuielilor Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi 

efectuate în perioada 2012 – 2015  

Anexa  nr.15.  Principalele surse de finanţare din bugetul universităţii.  

Anexa nr.16. Disponibilul şi situaţia împrumuturilor din venituri proprii la data de 

01.01.2015,  respectiv 31.12.2015. 
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CAP.III. SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII 

 

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

conform HG 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor / 

programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul 

universitar 2015/2016, modificată cu Hotărârea de Guvern  nr. 781 / 2015, 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. 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.a.). 

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. Pe durata ultimilor doi ani universitari 2014/2015 şi 

2015/2016, peste jumătate din cele 62/60 programe de studii universitare de licenţă au fost evaluate 

periodic extern  de către ARACIS, toate obţinând calificativul maxim, 20% dintre acestea (12 

programe de studii) fiind incluse în procesul de evaluare periodică instituţională pe care 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi l-a parcurs în anul 2015 şi în urma căruia a fost 

evaluată cu calificativul : GRAD DE INCREDERE RIDICAT”. 

În perioada 07-09 mai 2015 s-a realizat evaluarea instituțională externă a Universității 

Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în cadrul proiectului intitulat „Dezvoltarea și consolidarea 

culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc – QUALITAS” (POSDRU), 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul 

creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” , Domeniul major de intervenţie 

1.2 „Calitate în învăţământul superior”.  

Pe baza propunerii Comisiei de evaluare instituțională externă, a documentelor de 

autoevaluare a instituției, a constatărilor din timpul vizitei de evaluare, și a celorlalte documente 

anexate, Consiliul ARACIS concluzionează că Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 

este o instituție de învățământ superior care asigură în mod corespunzător condițiile de calitate și 

standardele și, în acest temei, creează condiții  pentru asigurarea și în viitor a calității.  

Consiliul ARACIS acordă Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași calificativul 

GRAD DE INCREDERE RIDICAT în ceea ce privește managementul instituției în materie de 

asigurare a calității programelor de studii și de respectare a standardelor academice de acordare a 

diplomelor de absolvire.(Anexa nr.22.b.) 

Evaluarea periodică a domeniilor de master se va demara imediat ce ARACIS va finaliza 

şi va transmite universităţilor procedura specifică aferentă „Metodologiei de evaluare a domeniilor 

de master” şi calendarul de prezentare a rapoartelor de evaluare internă. 
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Tabel -Facultăţile Universităţii Tehnice  „Gheorghe Asachi” din  Iaşi 

Nr. 

crt. 
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 2014/2015 şi 2015/ 2016, sunt prezentate mai jos. 

 

Studii universitare de licenţă, începând cu anul I  2014/2015 

Nr. 

crt. 

Facultatea 

(cf. HG 

580/2014) 

Domeniul 

de licenţă 

(cf. HG 

580/2014) 

Specializarea/Programul de 

studii universitare de licenţă 

(cf. HG 580/2014) 

 

Acreditare (A) 

/Autorizare 

provizorie(AP) 

 

Forma de 

învăţământ*
3 

 

Număr de 

credite de 

studii 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Facultatea de 

Automatică 

şi 

Calculatoare 

Calculatoare 

şi tehnologia 

informaţiei 

Calculatoare A IF 240 

Tehnologia informaţiei A IF 240 

Ingineria 

sistemelor 

Automatică şi informatică 

aplicată 

A IF 240 

2 Facultatea de 

Inginerie 

Chimică şi 

Protecţia 

Mediului 

Ingineria 

mediului 

Ingineria şi protecţia mediului în 

industrie 

A IF 240 

Inginerie 

chimică 

Chimia şi ingineria substanţelor 

organice, petrochimie şi 

carbochimie 

A IF 240 

Chimie alimentară şi tehnologii 

biochimice 

AP IF 240 

Ingineria fabricaţiei hârtiei A IF 240 

Ingineria substanţelor anorganice 

şi protecţia mediului 

A IF 240 

Inginerie biochimică A IF 240 

Inginerie chimică A IF 240 

Ştiinţa şi ingineria polimerilor A IF 240 

Inginerie şi 
management 

Inginerie economică în industria 
chimică şi de materiale 

A IF 240 

3 Facultatea de 

Construcţii şi 

Instalaţii 

Ingineria 

instalaţiilor 

Instalaţii pentru construcţii A IF 240 

Căi ferate, drumuri şi poduri A IF 240 
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Inginerie 

civilă 

Construcţii civile, industriale şi 

agricole 

A IF 240 

Inginerie civilă (în limba 

engleză) 

A IF 240 

4 Facultatea de 

Construcţii 

de Maşini şi 

Management 

Industrial 

Inginerie 

industrială 

Ingineria sudării A IF 240 

Maşini-unelte şi sisteme de 

producţie 

A IF 240 

Tehnologia construcţiilor de 

maşini 

A IF 240 

Inginerie 

mecanică 

Maşini şi sisteme hidraulice şi 

pneumatice 

A IF 240 

Mecanică fină şi nanotehnologii A IF 240 

Inginerie şi 
management 

Inginerie economică în domeniul 
mecanic 

A IF 240 

5 Facultatea de 

Electronică, 

Telecomunic

aţii şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

Inginerie 

electronică 

şi 

telecomunic

aţii 

Electronică aplicată A IF 240 

Microelectronică, optoelectronică 

şi nanotehnologii 

A IF 240 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

A IF 240 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii (în limba 

engleză) 

AP IF 240 

Ştiinţe 

inginereşti 

aplicate 

Matematică şi informatică 

aplicată în inginerie 

AP IF 240 

6 Facultatea de 

Inginerie 

Electrică, 

Energetică şi 

Informatică 

Aplicată 

Inginerie 

electrică 

Electromecanică A IF 240 

Electronică de putere şi acţionări 

electrice 

A IF 240 

Inginerie electrică şi calculatoare 

(în limba engleză) 

AP IF 240 

Instrumentaţie şi achiziţii de date A IF 240 

Sisteme electrice A IF 240 

Inginerie 

energetică 

Ingineria sistemelor 

electroenergetice 

A IF 240 

Managementul energiei A IF 240 

Termoenergetică A IF 240 

Inginerie şi 
management 

Inginerie economică în domeniul 
electric, electronic şi energetic 

A IF 240 

Ştiinţe 

inginereşti 

aplicate 

Informatică aplicată în inginerie 

electrică 

A IF 240 

7 Facultatea de 

Hidrotehnică

, Geodezie şi 

Ingineria 

Mediului 

Ingineria 

mediului 

Ingineria şi protecţia mediului în 

agricultură 

A IF 240 

Inginerie 

civilă 

Amenajări şi construcţii 

hidrotehnice 

A IF 240 

Îmbunătăţiri funciare şi 

dezvoltare rurală 

A IF 240 

Inginerie 

geodezică 

Măsurători terestre şi cadastru A IF 240 

8 Facultatea de 

Mecanică 

Ingineria 

autovehicule

lor 

Autovehicule rutiere A IF 240 

Construcţii de autovehicule AP IF 240 

Ingineria sistemelor de propulsie 

pentru autovehicule 

AP IF 240 

Inginerie 

mecanică 

Inginerie mecanică AP IF 240 

Maşini şi instalaţii pentru 

agricultură şi industrie alimentară 

A IF 240 

Sisteme şi echipamente termice A IF 240 
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Mecatronică 

şi robotică 

Mecatronică A IF 240 

Robotică A IF 240 

9 Facultatea de 

Ştiinţa şi 

Ingineria 

Materialelor 

Ingineria 

materialelor 

Ingineria procesării materialelor A IF 240 

Ştiinţa materialelor A IF 240 

Inginerie 

industrială 

Ingineria securităţii în industrie AP IF 240 

Inginerie 

mecanică 

Echipamente pentru procese 

industriale 

A IF 240 

10 Facultatea de 

Textile - 

Pielărie şi 

Management 

Industrial 

Inginerie 

chimică 

Tehnologia chimică a produselor 

din piele şi înlocuitori 

A IF 240 

Tehnologie chimică textilă A IF 240 

Inginerie 

industrială 

Design industrial (în limba 

engleză - Industrial Design) 

AP IF 240 

Design industrial AP IF 240 

Tehnologia şi designul 

confecţiilor din piele şi 
înlocuitori 

A IF 240 

Tehnologia şi designul 

produselor textile 

A IF 240 

Tehnologia tricotajelor şi 

confecţiilor 

A IF 240 

Inginerie şi 

management 

Inginerie economică industrială A IF 240 

11 Facultatea de 

Arhitectură 

"G.M. 

Cantacuzino

" 

Arhitectură Arhitectură1) A IF 360 

1)Sistem integrat licenţă şi master, conform reglementării sectoriale din cadrul Uniunii Europene 

 

Studii universitare de masterat, începând cu anul I  2014 / 2015 

 
Nr. 

crt. 

Domeniul de studii 

universitare de 

master 

(cf. HG 1071/2014) 

Denumirea programului de studii 

universitare de master 

(cf. HG 1071/2014) 

Limba de 

predare 

Forma de 

învăţământ 

Numărul de 

credite de 

studiu 

transferabile 

0 1 2 4 5 6 

1 Inginerie chimică Biomateriale polimerice şi 

bioresurse 

română IF 120 

Cataliză şi materiale catalitice 

pentru mediu, energie şi sănătate 

română IF 120 

Controlul şi procesarea alimentelor română IF 120 

Ecodesign în finisarea textilelor română IF 120 

Ingineria procedeelor nepoluante română IF 120 

Materiale macromoleculare înalt 

performante 

română IF 120 

Procesarea avansată a resurselor 

proteice 

română IF 120 

Produse farmaceutice şi cosmetice română IF 120 

Produse naturale română IF 120 

Protecţie anticorosivă şi 

electrochimie aplicată 

română IF 120 

Ştiinţa hârtiei şi a materialelor 

polimerice 

română IF 120 
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2 Inginerie civilă şi 

instalaţii 

Evaluare şi dezvoltare imobiliară română IF 120 

Evaluare şi administrare imobiliară română IF 120 

Infrastructuri moderne pentru 

transporturi 

română IF 120 

Ingineria clădirilor română IF 120 

Inginerie geotehnică română IF 120 

Inginerie hidrotehnică română IF 120 

Inginerie structurală română IF 120 

Inginerie structurală/Structural 

engineering 

engleză IF 120 

Instalaţii pentru construcţii română IF 120 

Management şi tehnologii speciale 

în construcţii 

română IF 120 

Materiale şi produse performante 

pentru construcţii 

română IF 120 

Modernizarea sistemelor 

hidrotehnice, hidroameliorative şi 

hidroedilitare 

română IF 120 

Reabilitarea şi creşterea siguranţei 

construcţiilor 

română IF 120 

3 Inginerie electrică Conversia energiei şi controlul 

mişcării 

română IF 120 

Sisteme electrice avansate română IF 120 

Sisteme informatice de monitorizare 

a mediului 

română IF 120 

4 Inginerie 

energetică 

Management, energie, mediu română IF 120 

Managementul sistemelor de energie română IF 120 

5 Inginerie 

electronică şi 

telecomunicaţii 

Proiectarea circuitelor VLSI 

avansate 

română IF 120 

Radiocomunicaţii digitale română IF 120 

Reţele de comunicaţii română IF 120 

Sisteme avansate în electronica 

aplicată 

română IF 120 

Sisteme electronice inteligente şi 
informatică industrială 

română IF 120 

Tehnici moderne de prelucrare a 

semnalelor 

română IF 120 

6 Inginerie 

geodezică 

Geomatică şi cartografie română IF 120 

7 Ingineria 

autovehiculelor 

Concepţia şi managementul 

proiectării automobilului 

română IF 120 

Exploatarea tehnică a 

autovehiculelor rutiere 

română IF 120 

Siguranţa şi performanţele 

circulaţiei rutiere 

română IF 120 

Sistemica transporturilor 

autopropulsate 

română IF 120 

8 Calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei 

Calculatoare încorporate română IF 120 

Sisteme distribuite şi tehnologii 

WEB 

română IF 120 

Sisteme distribuite şi tehnologii 

WEB/Distributed systems and WEB 

technologies 

engleză IF 120 

9 Ingineria 

sistemelor 

Sisteme de control încorporate română IF 120 

Sisteme şi control automat română IF 120 
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Sisteme şi control automat/Systems 

and control 

engleză IF 120 

10 Inginerie mecanică Diagnoze şi expertize tehnice în 

ingineria mecanică 

română IF 120 

Maşini termice, frigotehnie şi 

climatizare 

română IF 120 

Mecanica fluidelor aplicată română IF 120 

Sisteme de transport pe calea ferată română IF 120 

Sisteme industriale pentru tehnologii 

moderne 

română IF 120 

Tehnici nepoluante în industria 

agroalimentară 

română IF 120 

11 Inginerie 

industrială 

Asigurarea calităţii în domeniul 
textile - pielărie 

română IF 120 

Concepţia şi fabricaţia asistată de 

calculator 

română IF 120 

Design industrial textil română IF 90 

Design vestimentar română IF 120 

Dezvoltări în proiectarea produselor 

de încălţăminte şi marochinărie 

română IF 120 

Ingineria securităţii şi sănătăţii în 

muncă 

română IF 120 

Inginerie şi management în 

fabricaţia mecanică 

română IF 120 

Managementul şi tehnologia 

producţiei 

română IF 120 

Proiectarea şi modelarea 

îmbrăcămintei 

română IF 120 

Sisteme inovative de producţie în 

confecţii 

română IF 120 

Sisteme micromecanice română IF 120 

Tehnologii avansate de fabricaţie română IF 120 

Tehnologii performante de tricotare română IF 120 

Textile avansate română IF 120 

12 Mecatronică şi 

robotică 

Mecatronică avansată română IF 120 

Sisteme robotizate română IF 120 

13 Ingineria 

materialelor 

Materiale avansate şi tehnici de 

analiză experimentală 

română IF 120 

Tehnici avansate în ingineria 

procesării materialelor 

română IF 120 

14 Ingineria mediului Controlul calităţii mediului ambiant română IF 120 

Ingineria şi managementul factorilor 
de mediu 

română IF 120 

Managementul mediului română IF 120 

Managementul mediului română IFR 120 

Managementul mediului şi energie 

durabilă/Environmental 

management and sustainable energy 

engleză IF 120 

Managementul, tratarea şi 

valorificarea deşeurilor 

română IF 120 

15 Inginerie şi 

management 

Antreprenoriat industrial română IF 120 

Inginerie şi management în 

contextul globalizării 

română IF 120 

Inginerie şi management în 

producţia de bunuri şi servicii 

română IF 120 

Inovare şi antreprenoriat română IF 120 
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Management şi administrarea 

afacerilor 

română IF 120 

Managementul proiectelor europene 

în domeniul ingineriei 

română IF 120 

Marketing industrial română IF 120 

Studii universitare de licenţă, începând cu anul I  2015/2016 

 

Nr. 

crt. 

Facultatea 

cf H.G. 575/2015 

modificată şi 

completată cu H.G. 

781/2015 

Domeniul de licenţă 

cf H.G. 575/2015 

modificată şi completată cu 

H.G. 781/2015 

Denumirea programului de 

studii 

cf H.G. 575/2015 

modificată şi completată  

cu H.G. 781/2015 

A / 

AP 

Forma 

de 

învăţă-

mânt 

Nr. 

 credite 

Nr. max 

Număr 

maxim 

studenţi 

1. 
Facultatea de 

Automatică şi 

Calculatoare 

Ingineria sistemelor 
Automatică şi informatică 

aplicată 
A IF 240 150 

Calculatoare şi tehnologia 

informaţiei 

Calculatoare A IF 240 95 

Tehnologia informaţiei A IF 240 85 

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 50 

Chimie alimentară şi tehnologii 

biochimice 
AP IF 240 30 

Ingineria fabricaţiei hârtiei A IF 240 30 

Ingineria substanţelor 

anorganice şi protecţia 

mediului 

A IF 240 30 

Inginerie biochimică A IF 240 30 

Inginerie chimică A IF 240 60 

Ştiinţa şi ingineria polimerilor A IF 240 50 

Inginerie şi management 
Inginerie economică în industria 

chimică şi de materiale 
A IF 240 30 

3. 
Facultatea de 

Construcţii şi Instalaţii 

Inginerie civilă 

Inginerie civilă – în limba 

engleză  
A IF 240 120 

Construcţii civile, industriale şi 

agricole 
A IF 240 420 

Căi ferate, drumuri şi poduri A IF 240 100 

Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii A IF 240 100 

4. 

Facultatea de 

Construcţii de Maşini 

şi Management 

Industrial 

Inginerie industrială 

Tehnologia construcţiilor de 

maşini  
A IF 240 90 

Maşini - unelte şi sisteme de 

producţie  
A IF 240 60 

Ingineria sudării A IF 240 30 

Inginerie mecanică 

Mecanică fină şi nanotehnologii A IF 240 60 

Maşini şi sisteme hidraulice şi 

pneumatice 
A IF 240 60 

Inginerie şi management 
Inginerie economică în 

domeniul mecanic 
A IF 240 90 

5. 

Facultatea de 

Electronică, 

Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei 

Inginerie electronică, 

telecomunicaţii şi tehnologii 

informaţionale 

Electronică aplicată A IF 240 105 

Microelectronică, 

optoelectronică şi 

nanotehnologii 

A IF 240 105 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 
A IF 240 105 

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 

Informatică Aplicată 

Inginerie electrică 

Electronică de putere şi 

acţionări electrice 
A IF 240 70 

Sisteme electrice A IF 240 60 

Instrumentaţie şi achiziţii de 

date 
A IF 240 60 

Inginerie electrică şi 

calculatoare (în limba engleză) 
AP IF 240 60 

Informatică aplicată în 

inginerie electrică 
A IF 240 60 
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Inginerie energetică 

Ingineria sistemelor 

electroenergetice 
A IF 240 75 

Managementul energiei A IF 240 50 

Inginerie şi management 

Inginerie economică în 

domeniul electric, electronic şi 

energetic 

A IF 240 50 

7. 
Facultatea de 

Hidrotehnică, Geodezie 

şi Ingineria Mediului 

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 

Ingineria mediului 
Ingineria şi protecţia mediului 

în agricultură 
A IF 240 60 

8. 
Facultatea de 

Mecanică 

Ingineria autovehiculelor 

Autovehicule rutiere A IF 240 90 

Ingineria sistemelor de 

propulsie pentru autovehicule 
A IF 240 50 

Construcţii de autovehicule AP IF 240 60 

Inginerie mecanică 

Inginerie mecanică A IF 240 60 

Sisteme şi echipamente termice A IF 240 60 

Maşini şi instalaţii pentru 

agricultură şi industrie 

alimentară 

A IF 240 75 

Mecatronică şi robotică 
Mecatronică A IF 240 70 

Robotică A IF 240 60 

9. 
Facultatea de 

Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor 

Ingineria materialelor 

Ingineria procesării 

materialelor 
A IF 240 60 

Ştiinţa materialelor A IF 240 75 

Inginerie industrială Ingineria securităţii în industrie AP IF 240 25 

Inginerie mecanică 
Echipamente pentru procese 

industriale 
A IF 240 50 

10. 
Facultatea de 

Textile – Pielărie şi 

Management Industrial 

Inginerie industrială 

Tehnologia şi designul 

produselor textile  
A IF 240 60 

Tehnologia tricotajelor şi 

confecţiilor 
A IF 240 90 

Tehnologia şi designul 

confecţiilor din piele şi 

înlocuitori 

A IF 240 40 

Design industrial AP IF 240 42 

Design industrial (în limba 

engleză – Industrial Design) 
AP IF 240 50 

Inginerie chimică 

Tehnologie chimică textilă A IF 240 40 

Tehnologia chimică a 

produselor din piele şi 

înlocuitori 

A IF 240 25 

Inginerie şi management Inginerie economică industrială A IF 240 80 

11. 
Facultatea de 

Arhitectură “G.M. 

Cantacuzino” 

Arhitectură1) Arhitectură1) A IF 360 100 

1)Sistem integrat licenţă şi master, conform reglementării sectoriale din cadrul Uniunii Europe 

 

Studii universitare de masterat, începând cu anul I  2015 / 2016 
 

Nr. crt. 

Facultatea 

cf. H.G. 595/2015 

modificată şi completată 

cu 

H.G. 778/2015 

Domeniul de 

master 

cf. H.G. 595/2015 

modificată şi 

completată cu 

H.G. 778/2015 

Denumirea programului 

universitar de masterat 

cf. H.G. 595/2015 modificată şi 

completată cu 

H.G. 778/2015 

Forma 

de 

învăţă

mânt 

Nr. 

credite 

Număr 

maxim 

studenţi/ 

program 

Nr. 

maxi

m 

stude

nţi/ 

dome

niu  

1. 

Facultatea de 

Automatică şi 

Calculatoare 

Ingineria sistemelor 

Sisteme de control încorporate IF 120 50 

150 
Sisteme şi control automat IF 120 50 

Sisteme şi control automat / 

Systems and Control 
IF 120 50 

Calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei 

Sisteme distribuite şi tehnologii 

WEB 
IF 120 50 

150 
Sisteme distribuite şi tehnologii 

WEB / Distributed Systems and 

WEB Technologies 

IF 120 50 

Calculatoare încorporate IF 120 50 
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2. 

Facultatea de Inginerie 

Chimică şi Protecţia 

Mediului 

Inginerie chimică 

Protecţie anticorosivă şi 

electrochimie aplicată 
IF 120 50 

450 

Produse farmaceutice şi cosmetice IF 120 50 

Cataliză şi materiale catalitice 

pentru mediu, energie şi sănătate 
IF 120 50 

Produse naturale IF 120 50 

Ingineria procedeelor nepoluante IF 120 50 

Ştiinţa hârtiei şi a materialelor 

polimerice 
IF 120 50 

Materiale macromoleculare înalt 

performante 
IF 120 50 

Controlul si procesarea alimentelor IF 120 50 

Biomateriale polimerice şi 

bioresurse 
IF 120 50 

Ingineria mediului 

Managementul mediului IF 120 50 

250 

Managementul mediului IFR 120 50 

Managementul, tratarea şi 

valorificarea deşeurilor 
IF 120 50 

Controlul calităţii mediului 

ambiant 
IF 120 50 

Managementul mediului şi energie 

durabilă / Environmental 

Management and Sustainable 

Energy  

IF 120 50 

3. 
Facultatea de 

Construcţii şi Instalaţii 

Inginerie civilă şi 

instalaţii 

Ingineria clădirilor IF 120 50 

450 

Inginerie structurală IF 120 50 

Inginerie structurală / Structural 

Engineering 
IF 120 50 

Materiale şi produse performante 

pentru construcţii 
IF 120 50 

Reabilitarea şi creşterea siguranţei 

construcţiilor 
IF 120 50 

Infrastructuri moderne pentru 

transporturi 
IF 120 50 

Management şi tehnologii speciale 

în construcţii 
IF 120 50 

Inginerie geotehnică IF 120 50 

Evaluare şi administrare imobiliară IF 120 50 

Instalaţii pentru construcţii IF 120 50 

Antreprenoriat imobiliar IF 120 50 

4. 

Facultatea de 

Construcţii de Maşini şi 

Management Industrial 

Inginerie industrială 

Managementul şi tehnologia 

producţiei 
IF 120 50 

260 

Concepţia şi fabricaţia asistată de 

calculator 
IF 120 50 

Sisteme micromecanice IF 120 50 

Inginerie şi management în 

fabricaţia mecanică 
IF 120 50 

Tehnologii avansate de fabricaţie IF 120 60 

Inginerie mecanică Mecanica fluidelor aplicată IF 120 50 50 

Inginerie si 

management 
Antreprenoriat industrial IF 120 50 50 

5. 

Facultatea de 

Electronică, 

Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei 

Inginerie electronică, 

telecomunicaţii şi 

tehnologii 

informaţionale 

Reţele de comunicaţii IF 120 50 

300 

Sisteme electronice inteligente şi 

informatică industrială 
IF 120 50 

Proiectarea circuitelor VLSI 

avansate 
IF 120 50 

Sisteme avansate în electronica 

aplicată 
IF 120 50 

Tehnici moderne de prelucrare a 

semnalelor 
IF 120 50 

Radiocomunicaţii digitale IF 120 50 

6. 

Facultatea de  Inginerie 

Electrică, Energetică şi 

Informatică Aplicată 

Inginerie electrică 

Sisteme informatice de 

monitorizare a mediului 
IF 120 50 

150 Sisteme electrice avansate IF 120 50 

Conversia energiei şi controlul 

mişcării 
IF 120 50 

Inginerie energetică 

Managementul sistemelor de 

energie 
IF 120 50 

100 

Management, energie, mediu IF 120 50 
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Inginerie şi 

management 

Inginerie şi management în 

contextul globalizării 
IF 120 50 50 

7. 

Facultatea de 

Hidrotehnică, Geodezie 

şi Ingineria Mediului 

Inginerie civilă si 

instalaţii 

Inginerie hidrotehnică IF 120 50 

150 

Modernizarea sistemelor 

hidrotehnice, hidroameliorative şi 

hidroedilitare 

IF 120 50 

Evaluare şi dezvoltare imobiliară IF 120 50 

Ingineria mediului 
Ingineria şi managementul 

factorilor de mediu 
IF 120 50 50 

Inginerie geodezică Geomatică şi cartografie IF 120 50 50 

8. Facultatea de Mecanică 

Ingineria 

autovehiculelor 

Concepţia şi managementul 

proiectării automobilului 
IF 120 50 

200 

Sistemica transporturilor 

autopropulsate 
IF 120 50 

Exploatarea tehnică a 

autovehiculelor rutiere 
IF 120 50 

Siguranţa şi performanţele 

circulaţiei rutiere 
IF 120 50 

Inginerie mecanică 

Diagnoze şi expertize tehnice în 

ingineria mecanică 
IF 120 50 

200 

Maşini termice, frigotehnie şi 

climatizare 
IF 120 50 

Tehnici nepoluante în industria 

agroalimentară 
IF 120 50 

Sisteme de transport pe calea 

ferată 
IF 120 50 

Mecatronică şi 

robotică 

Mecatronică avansată IF 120 50 
100 

Sisteme robotizate IF 120 50 

9. 
Facultatea de Ştiinţa şi 

Ingineria Materialelor 

Ingineria 

materialelor 

Materiale avansate şi tehnici de 

analiză experimentală 
IF 120 50 

100 
Tehnici avansate în ingineria 

procesării materialelor 
IF 120 50 

Inginerie mecanică 
Sisteme industriale pentru 

tehnologii moderne 
IF 120 50 50 

Inginerie industrială 
Ingineria securităţii şi sănătăţii în 

muncă 
IF 120 50 50 

10. 

Facultatea de Textile – 

Pielărie şi Management 

Industrial 

Inginerie industrială 

Dezvoltări în proiectarea 

produselor de încălţăminte şi 

marochinărie 

IF 120 50 

400 

Design industrial textil IF 90 50 

Design vestimentar IF 120 50 

Proiectarea şi modelarea 

îmbrăcămintei 
IF 120 50 

Tehnologii performante de 

tricotare 
IF 120 50 

Sisteme inovative de producţie în 

confecţii 
IF 120 50 

Textile avansate IF 120 50 

Asigurarea calităţii în domeniul 

textile – pielărie 
IF 120 50 

Inginerie chimică 

Ecodesign în finisarea textilelor IF 120 50 

100 Procesarea avansată a resurselor 

proteice 
IF 120 50 

Inginerie şi 

management 

Marketing industrial IF 120 50 

250 

Inginerie şi management în 

producţia de bunuri şi servicii 
IF 120 50 

Management şi administrarea 

afacerilor 
IF 120 50 

Managementul proiectelor 

europene în domeniul ingineriei 
IF 120 50 

Inovare şi antreprenoriat IF 120 50 
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CAP. IV. SITUAŢIA PERSONALULUI ŞI A POSTURILOR 

VACANTE DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII  

la data de 31.12.2015 

 
4.1. Situaţia personalului instituţiei – Anexa 17 

 

În activităţile universităţii sunt implicaţi, în total, 1474 de angajaţi, din care 725 – personal 

didactic titular şi 25 cadre didactice pe perioadă determinată, la care se adaugă 334 personal 

didactic auxiliar (299 – la finanţarea de bază, 31 – la subvenţia pentru cămine şi venituri şi 4 – la 

venituri) şi 390 personal administrativ (247 – la finanţarea de bază, 142 – la subvenţia pentru 

cămine şi venituri şi 1 – la venituri). 

Personalul didactic titular este format din : 176 profesori universitari, 187 conferenţiari 

universitari, 273 şefi de lucrări (lectori) universitari, 89 asistenţi universitari.  

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

ocupare a posturilor pe funcţii didactice : 

a) profesor universitar.......................................24,27 % 

b) conferenţiar universitar.................................25,79 % 

c) şef de lucrări (lector) universitar...................37,66 % 

d) asistent universitar........................................12,28 %. 

Din totalul cadrelor didactice titulare, 708 de cadre didactice (97,65%) 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 a Academiei Oamenilor de Ştiinţă (Anexa nr. 18), un mare număr de cadre 

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

şi/sau decoraţii ( 98  în anul 2015). 

 

4.2. Situaţia posturilor vacante 

 

La data de 31.12.2015, la nivelul universităţii, exista un număr total de 699 de posturi 

vacante, din care 339 de posturi didactice (318 la departamente la finanţarea de bază, 4 – la venituri 

şi 17 – la centre pe venituri) şi 360 de posturi auxiliar didactice şi contractuale (300 – la finanţarea 

de bază şi 38 – 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     - 10,38 % 

b) conferenţiar universitar    - 11,64 % 

c) şef lucrări (lector) universitar    - 54,71 % 

d) asistent universitar     - 23,27 %. 

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 și faptul că, numai pe parcursul anului 2015, 

22 de cadre didactice s-au pensionat, 7 cadre didactice au plecat din universitate la cerere şi 4 

cadre didactice au decedat, este imperios necesară scoaterea la concurs a posturilor vacante  pentru 

atragerea de tineri valoroşi spre cariera universitară şi promovarea cadrelor didactice cu rezultate 

deosebite pe funcţii didactice superioare. 
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În ceea ce priveşte activitatea de cercetare – dezvoltare pe bază de contracte, aceasta  se 

desfăşoară în cadrul celor 23 de centre de cercetare, 8 colective de cercetare şi 2 laboratoare de 

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

universităţii care funcţionează cu 710 posturi, dintre care 82,5 de posturi ocupate şi 627,5  de 

posturi vacante, specifice activităţilor de cercetare. 
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CAP.V.  REZULTATELE ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE 

ŞTIINŢIFICĂ  ÎN ANUL 2015 
 

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

strategice privind activitatea de cercetare științifică : 

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

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

2. 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 ; 

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

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

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

vizibilitate internațională și națională; 

5. 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;  

6. 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 2015, activitatea de cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic 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 2015 s-a continuat derularea a trei proiecte strategice POS CCE și, respectiv, a 

proiectelor internaționale de cercetare (un proiect Orizont 2020, un proiect FP7 si un proiect 

Erasmus Mundus), precum şi a unui proiect de cercetare post-doctorală cu finanţare prin 

competiţie naţională în cadrul Planului Naţional PN II Programul Resurse Umane, Subprogramul 

Proiecte de cercetare Postdoctorală.  

Proiecte POS CCE derulate în 2015 

 “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 s-a desfășurat în perioada 

2012-2015. Proiectul a avut încasări de 27.218.432,59 lei în 2015. 

  „Centru de cercetare în ingineria mediului pentru gestionarea riscului (GRIM)”, Cod 

SMIS 48891, cu finanțare de 13.400.523 lei, prin POS CCE (responsabil proiect: șef lucrări dr.ing. 

Costel Boariu). Proiectul s-a desfășurat în perioada 14.08.2014 -14.10.2015 și a avut încasări de 

6.719.626,54 lei în 2015. 

 “Laborator pentru studiul electromagnetic al materialelor inovative”Cod SMIS 48882, 

cu finanțare de 7.296.000 lei, prin POS CCE (responsabil proiect: șef lucrări dr.ing. Nicolae 
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Lucanu). Proiectul s-a desfășurat în perioada 7.08.2014 - 7.07.2015 și a avut încasări de 

6.894.702,16 lei în 2015. 

  

II. Activitatea de cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic în 2015 

1. Rezultatele sintetice ale activității de cercetare științifică în anul 2015, comparativ cu anul 

2014 (articole în reviste ISI și ISI Proceedings, cărți, brevete etc.) sunt prezentate în Tabelul 1. 

Tabel 1 
Nr. 

crt. 

Indicatori 2014 2015 

     1. Articole publicate în reviste cotate ISI și ISI Proceedings 563 514 

     2. Articole publicate în reviste indexate BDI 138 (fără B+) 169 (fără B+) 

     3. Articole în reviste românești recunoscute CNCSIS (cat.B si B+) 225 188 

     4. Cărți și capitole publicate în edituri românești recunoscute CNCS 147 126 

5. Cărți și capitole publicate pe plan internațional   20   15 

     6. Brevete acordate   16     7 

 

 2. Numărul contractelor de cercetare ştiinţifică cu etape derulate în anul 2015 a fost de 

124, dintre care 52 contracte cu finanţare de la Bugetul de Stat, 2 cu finanţare din Fonduri 

Structurale (colaborare POSCCE) şi 70 contracte de cercetare/consultanţă cu agenţi economici.  

Valoarea decontată, ce revine universității, respectiv valoarea Devizului postcalcul 

raportată pentru etapa 2015, la contractele de cercetare ştiinţifică şi consultanţă/prestări servicii, 

este de 7.919.583,06 lei, din care 6.940.321,00 lei de la Bugetul de Stat, 220.178,98 lei din Fonduri 

Structurale şi 759.083,08 lei fonduri proprii agenţi economici. 

 

  Valoarea încasată în anul 2015 din contractele de cercetare ştiinţifică şi consultanţă/ 

prestări servicii, a fost de 9.979.634,81, din care 7.825.616,06 lei revine universității, iar 

2.154.119,75 lei reprezintă plăţi la partenerii din contractele de cercetare PN II Parteneriate, 

conform înregistrărilor financiar-contabile ale universității. 

  Situaţia valorii încasate în 2015 pe tipuri de contracte de cercetare ştiinţifică naţională/ 

prestări servicii, comparativ cu anul 2014, este prezentată în Tabelul 2. Este de remarcat creşterea 

numărului şi valorilor contractelor PN II de tip Resurse Umane şi a contractelor cu agenţii 

economici.  

 
Tabel 2  

Nr. 

crt. 
                         Tip Program 

Valoare (lei) 

2014 2015 

 1 PN II IDEI 2.202.875,00 1.974.618,00 

     2 PN II RU_PD 90.750,00 62.750,00 

     3 PN II RU_TE si PN II RU_BTC 144.186,00 300.503,00 

     4 PN II Parteneriate 4.099.252,00 4.241.536,75 

     5 PN II Capacităţi M3-FP7 /Capacităţi Coord. IFA 298.784,76 177.556,00 

     6 PN II ERA NET 599.200,00 530.070,00 

     7 PNCDI III 0,00 214.099,00 

     8 Colaborări PN II (Parteneriate, Inovare, Idei complexe) 1.816.914,23 1.499.240,00 

     9 Colaborare POS-CCE 40.411,00 220.178,98 

 10 Agenţi economici 720.622,69 759.083,08 

 11                        TOTAL 10.012.995,68 9.979.634,81 

 12 Plăți la partenerii din contracte PN II Parteneriate -2.222.486,00 -2.154.119,75 

  TOTAL TUIASI 7.790.509,68 7.825.515,06 
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 Încasările totale realizate în anul 2015 sunt cu 0,45% mai mari faţă de încasările anului 

2014 (valoare TUIASI), datorate în mare parte câştigării de proiecte de cercetare noi de tipul PN 

II RU_TE şi PNCDI III Era Net. Valoarea încasărilor se află sub estimările făcute, exprimate prin 

bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, datorită subfinanţării etapelor contractelor de 

cercetare ştiinţifică în anul 2015 şi numărului redus de competiții naţionale destinate finanţării 

cercetării ştiinţifice. 

  Numărul partenerilor din cadrul proiectelor de cercetare ştiinţifică PN II Parteneriate 

derulate în anul 2015 este de 30 (parteneri industriali, institute naţionale de cercetare, instituţii 

publice, universităţi), iar numărul partenerilor industriali în cadrul contractelor cu agenţi 

economici derulate în anul 2015 este de 57 (include instituţii publice, 2 parteneri externi şi o 

universitate). 

 Situaţia valorii contractelor de cercetare încasate în anul 2015 pe surse de finanţare/ 

Autorităţi contractante este prezentată în Tabelul 3. 

                                                                                                                                         Tabel 3 

Nr.

crt. 
Tip program POS-CCE UEFISCDI 

Agenți 

economici 

1 
PN II IDEI   1.974.618,00  

2 
PN II RU_PD, PN II RU_TE şi PN II RU_BTC  363.253,00  

3 
PN II Parteneriate  4.455.635,75  

4 
PN II Era Net  315.971,00  

5 
PN II Capacităţi M3-FP7  177.556,00  

6 PNCDI III Era Net  214.099,00  

7 

Colaborări PN II (Parteneriate, Inovare, Idei 

complexe) 
 1.499.240,00  

8 Colaborare POS-CCE 220.178,98   

9 Agenţi economici   759.083,08 

 Subtotal 220.178,98 9.000.372,75 759.083,08 

 
TOTAL GENERAL 

(include valoare parteneri proiect) 
  9.979.634,81 

 

 Situaţia comparativă a Cheltuielilor indirecte (regia) colectate după încasarea etapelor 

anuale şi virate prin Serviciul CCTT Polytech, conform procedurii interne a universității pentru  

ultimii doi ani, este prezentată în Tabelul 4. 

                                                                                                                                   Tabel 4 

Regie totală anul 2014:    636.065,97 lei, din care: Regie totală anul 2015: 1.730.967.13 lei, din care: 

TUIASI Facultăţi Buletin IPI TUIASI Facultăţi Buletin IPI 

315.153,86 257.907,74 63.004,37 315.971,05 1.351.819,88 63.176,20 

 

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

finanțare din fonduri structurale  este prezentată în Tabelul 5: 
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     Tabel 5 
Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

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 21.143.791,69 12 7.431.633.39 6 41.380.824,10 

  

3. Structura Centrelor de cercetare/excelență și a Laboratoarelor de cercetare din cadrul     

Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din  Iași este prezentată în Anexa 19. 

     Activitatea de cercetare-dezvoltare se derulează în cadrul Centrelor/Laboratoarelor de cercetare 

și a colectivelor de cercetare constituite conform  aprobării Senatului din 29.09.2015. 

Laboratorul de Analiză și Control Factori de Mediu – LACMED înființat în cadrul Facultății de 

Inginerie Chimică și Protecția Mediului a fost acreditat în anul 2015 de către Asociația de 

Acreditare din România-RENAR în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025 ca Laborator de 

Incercări (LI) având certificatul RENAR nr. LI 1054, emis în data de 18.03.2015 

(www.lacmed.ro). 

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

01.10.2015 era de 710, din care 82,5 posturi ocupate și 627,5 posturi vacante. 

 

 

4. Evaluarea activităților de cercetare științifică coordonate de Prorectoratul Cercetare 

Științifică 

 

 4.1. Acordarea Premiilor de excelență în cercetarea științifică pentru următoarele 

categorii de cercetători (conform criteriilor aprobate în Consiliul de Administrație din 22.09.2015 

– Anexa 20. 

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 2015, următoarele 

cadre didactice și cercetători: 

A. Premiul pentru cercetătorul cu cele mai bune performanţe în cercetarea ştiinţifică - 

Prof.univ.dr.ing. Marcel Popa (Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului), punctaj 

total: 1648,979 

B. Premiul pentru tânărul cercetător cu cele mai bune performanțe în cercetarea științifică – 

Asist.dr.ing. Andrei Victor Sandu (Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor), punctaj 

total: 490,01 

C. Premiul pentru cele mai bune performanţe în inovare şi transfer tehnologic – Prof.univ.dr.ing. 

Romeo Ciobanu (Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată), 

punctaj total: 105,83 

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

– Grupul coordonat de Prof.univ.dr.ing. Dan Cașcaval (Facultatea de Inginerie Chimică și 

Protecția Mediului ); suma atrasa  - 1.865.062,86 lei 

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

de 19.11.2015. 
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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 Cercetare Științifică, în cursul anului 

2015, au fost tipărite 9 titluri de carte. 

 

 4.4. Accesul on-line la resurse de informare electronice  
  În anul 2015, 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 universitatea este partener 

din 2011) și în colaborare cu Biblioteca universității. Lista accesărilor bazelor de date în anul 2015 

este prezentată în Anexa 29. 

 

 

5. Salarizarea personalului de cercetare în anul 2015 

  

Salarizarea personalului de cercetare prin Contracte individuale de muncă 

Personal 
Studenţi-

Doctoranzi 

Cercetători 

postdoc 

Personal 

Cercetare 

Personal 

cercetare 

pensionat 

Total 

1 
Personal bază: 

(titular TUIASI)(cadre 

didactice/pers.suport) 

1 4 181 - 186 

2 
Personal asociat: 

(din afara  universităţii)(ex.studenţi-

doctoranzi/ postdoctoranzi/cercetători) 

32 14 69 15 130 

TOTAL 33 18 250 15 316 

 

6.  Diseminarea activității de cercetare-dezvoltare şi inovare 

 În anul 2015, s-a continuat organizarea conferinţelor/seminariilor/workshop-urilor 

internaţionale de prestigiu (desfășurate în România sau pe plan internațional), în vederea creșterii 

vizibilității cercetării științifice la nivel internațional și național. În Anexa 21 este prezentată lista 

conferințelor organizate de către universitate, în colaborare cu facultățile, în 2015. 

 Participarea la Salonul Cercetării Româneşti –  Bucureşti, octombrie 2015 

Urmare a invitaţiei primite pentru participarea la Salonul Cercetării Româneşti, organizat 

de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, Direcţia Dezvoltare şi 

Performanţă Instituţională, în perioada 14 - 17 octombrie 2015 la Bucureşti, universitatea a participat 

cu produse şi prototipuri, rezultate ale activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare, obţinute de 

către cadrele didactice şi personalul de cercetare al universității, după cum urmează: 

38



 
Raport privind starea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi  pentru anul 2015 

 

 

 

 

 

  

Denumire rezultat Autori Mod de prezentare 

Sistem hibrid FES-exoschelet (EXOSLIM) 

pentru recuperarea braţului la persoanele cu 

AVC; 

prof.dr.ing.Marian Poboroniuc, 

drd.ing.Serea Florin, drd.ing.Sergiu 

Hartopanu, dr.ing.Dănuţ Irimia 

Prototip şi poster 

Sistem hibrid FES-manuşă mecatronică 
pentru recuperarea mâinii la persoanele cu 

AVC; 

prof.dr.ing.Marian Poboroniuc, 
drd.ing.Serea Florin, drd.ing.Sergiu 

Hartopanu, dr.ing.Dănuţ Irimia 

Prototip şi poster 

Textile inteligente cu electrozi tricotati 
pentru suportul terapiilor de recuperare 

neuromotorie care fac apel la stimulare 

electrica functionala; 

prof.dr.ing.Marian Poboroniuc, 
conf.dr.ing.Laura Macovei, 

conf.dr.ing.Viorica Cretu, 

prof.dr.ing.Antonela Curteza, ing.Maria 

Buzdugan 

Cerere de brevet 
invenţie nr. 

A/00673/21.09.2015 şi 

poster 

Sistemul modular VALMGreen; 
prof.dr.ing. Igor Creţescu, şef 
lucr.dr.Mariana Diaconu, şef 

lucr.dr.Gabriela Soreanu 

Prototip şi poster 

Incintă pentru protecţie electromagnetică; 

prof.dr.ing. Ion Giurma, 

prof.dr.ing.Constantin Antohi, 

prof.dr.ing. Ioan Crăciun, dr. ing. Marius 

Hagan 

Cerere de brevet 

invenţie nr. 

A/00899/14.11.2013 şi 

poster 

Buiandrugi ”MACON”;  
prof.dr.ing. Dorina Isopescu, şef lucr.dr. 

ing. Ionuţ Toma, asist.dr.ing. Oana 
Neculai 

Prototip şi poster 

 

Au fost făcute prezentări ale activităţii universității şi au fost distribuite pliante cu 

prezentarea activităţii de cercetare ştiinţifică derulată prin CCTT Polytech, precum şi broşura 

”Research Programmes” a universității. 

 Participarea la Târgul Internaţional de Invenţii şi Idei Practice INVENT-INVEST 

2015, Iaşi, octombrie 2015 

În cadrul Târgului Internaţional de Invenţii şi Idei Practice INVENT-INVEST 2015, 

organizat de Societatea Inventatorilor din România, în perioada 19 - 22 octombrie 2015 la Iaşi, a 

fost prezentată activitatea dedicată invenţiilor obţinute în cadrul contractelor de cercetare-

dezvoltare şi inovare derulate de către personalul contractual al TUIASI. În urma analizei realizate 

de către membrii comisiei de jurizare asupra prezentărilor făcute de participanţii / expozanţii din ţară şi 

străinătate, reprezentanţilor universităţii le-au fost acordate medalii şi diplome după cum urmează: 

» Medalia de aur şi Diplomă de excelenţă 

- Titlu lucrare:” Modul ecologic independent energetic pentru ventilare și 

iluminare cu proprietăți antibacteriene utilizat pentru acoperirea pereților 

exteriori”; 

- Autori: Corneliu Porosnicu, Igor Crețescu, Gabriela Soreanu, Mariana Diaconu, 
Oana Trușcă, Cristian Iacob, Mihail Lungu, Bogdan Butoi 

» Medalia Târgului Internaţional de Invenţii şi Idei Practice INVENT-INVEST 2015 

şi Dipmă de excelenţă  

- Titlu lucrare: ”Materiale compozite fotoluminescente pe bază de polimeri 

hidrosolubili  şi complecşi ai gadoliniului cu 2-(1h-1,2,4-triazol-3-il)piridina” 
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- Autori: Stan S. Cornel, Popa Marcel, Horlescu Petronela 

» Premiul II al Târgului Internaţional de Invenţii şi Idei Practice INVENT-INVEST 

2015,   Secţia Idei Practice  

- Titlu lucrare ”Sistem robotic FES-EXOSKELETON”; 

- Autori: Serea Florin, Sergiu Hartopanu, Marian Poboroniuc, Dănuţ Irimia

  

 Participarea la Târgul de Cărţi şi Arte Frumoase ”Arca lui Gutenberg” Iaşi, octombrie 

2015 

Urmare a invitaţiei primite pentru participarea la Târgul de Cărţi şi Arte Frumoase ”Arca 

lui Gutenberg” ediţia I, organizat de SC SEDCOM LIBRIS SA în perioada 14 -18 octombrie 2015 

în Sala Paşilor Pierduţi,  universitatea a participat cu cărţi tehnice şi ştiinţifice, precum şi cu 
volumele Buletinului I.P.I. a TUIASI. 

Au fost expuse un număr de 36 cărţi publicate în edituri internaţionale şi cărţi publicate 

în Editura Politehnium a universității de către cadrele didactice/personalul de cercetare al 
universității, precum şi un număr de 53 volume/fascicule ale Buletinului IPI. 

 7.  Activitatea de editare și publicare a revistelor științifice. Activitatea de invenții 

a. Buletinul Institutului Politehnic Iaşi  

S-au tipărit 30 de fascicule/volume, care conţin 279 de lucrări ştiinţifice din care: 223 

lucrări ştiinţifice la categoria de clasificare B+, 22 lucrări ştiinţifice la categoria de clasificare B 

şi 34 lucrări ştiinţifice la categoria de clasificare C. 

Șase secţii ale Buletinului IPI (Automatică și Calculatoare, Chimie și Inginerie Chimică, 

Construcții de Mașini, Electrotehnică. Electronică. Energetică, Construcții. Arhitectură, 

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

(Știința și Ingineria Materialelor), două la categoria C (Hidrotehnică și Științe Socio-Umane) şi o 

secţie la D (Textile-Pielărie). 

În anul 2015, prin schimbul internaţional al Buletinului I.P.I. s-au întreţinut relaţii de schimb 

cu 198 parteneri din 37 de ţări, iar prin schimbul intern s-au întreţinut relaţii de schimb cu 36 de 

parteneri din ţară.  

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

anul 2015 au fost trimise spre înregistrare şi examinare către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi 

Mărci 45 cereri de brevet de invenţie, având ca prim-autori 12 cadre didactice, 1 student-doctorand 

şi 32 studenţi.  

 

Nr. 
crt. 

Facultatea 

CERERI  DE  BREVET DE INVENŢIE BREVETE DE INVENŢIE ACORDATE 

Număr cereri de 
brevet depuse 

la OSIM/din care 
titular TUIASI 

Calitate prim autor/ titular 
TUIASI, din care: 

Număr de 

brevete acordate 

de OSIM/din care 
titular TUIASI 

Calitate prim autor/ titular 
TUIASI, din care: 

Cadre 

didactice 

Doctoranzi/ 

Postdoc 

torand 

Studenţi 
Cadre 

didactice 

Doctoranzi/ 

Postdoc 

torand 

Studenţi 

1 Automatică şi Calculatoare - - -      - - - - - 

2 Inginerie Chimică  şi  
Protecţia Mediului 

6/6 6/6 -     - -  - - 

3 Constructii şi Instalaţii 1/0 1/0   1/1 1/1 - - 

4 Construcţii de Maşini şi 
Management Industrial 

31/2 1/1 1/1 29/0 1/1 1/1  - 

5 Electronică  şi 
Telecomunicaţii 

- - -     - 1/1 1/1 - - 
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6 Inginerie Electrică, 
Energetica şi Informatică 
Aplicată 

7/4 4/4 -   3/0 2/2 2/2 - - 

7  Hidrotehnică, Geodezie şi 
Ingineria Mediului 

- - -      - 1/1 1/1 - - 

8 Mecanică - - -      - - - - - 

9 Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor 

- -       -   - - 

10 Textile-Pielărie şi 

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

11 Arhitectura 
„G.M.Cantacuzino” - - - - - - -       - 

 TOTAL* 45/12 12/11 1/1 32/0 7/7 7/7 - - 

 
*Notă: Dintre cele 45 cereri de brevet invenţie, 12 au ca titular universitatea, din care 10 sunt rezultatul contractelor de 
cercetare/prestări servicii (cu 9 cadre didactice şi un student-doctorand) şi 2 sunt cereri de brevet de serviciu (cadre didactice),  iar  
33 cereri de brevet de invenţie sunt depuse în nume propriu (un cadru didactic şi 32 studenţi). 

         

          A fost înregistrată de asemenea şi o Cerere de Model de Utilitate, depusă la OSIM, de un cadru 

didactic, în calitate de prim autor, cu titular TUIASI.    

Au fost acordate, de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, 7 brevete de invenţie, unde 

titular este Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi. În anul 2015 au fost plătite taxe către Oficiul 

de Stat pentru Invenţii şi Mărci, pentru cereri de brevet invenţie şi brevete, în valoarea totală de 

9.298,40  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 și care începând cu anul 2010 apare lunar.          

Revista este editată de Departamentul Ingineria și Managementul Mediului sub egida 

Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași, fiind prima revistă universitară din România cotată 

ISI, începând cu Volumul 6, Nr.1/2007. 

   Revista a fost publicată în regim de autofinanţare până în anul 2009, ulterior tipărirea sa, la 

Tipografia Universităţii Tehnice fiind susținută financiar 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 și are factor de impact (FI) = 1,065 

(2015). 

III. Programele de cercetare post-doctorală 

 Proiecte de cercetare postdoctorală finanțate de către UEFISCDI în cadrul Programul PN II_RU_ 

PD.  În competiţia organizată în anul 2013 a fost câştigat un proiect PN II RU_ PD  prin care este 

susținut un cercetător post-doc pentru perioada 2013-2015.  

 Menționăm că și în cadrul proiectelor finanţate prin Programul PN II tip IDEI, Parteneriate sau 

Inovare și a proiectelor internaționale sunt incluși în echipa de proiect doctoranzi și cercetători post-

doc. 

IV. Alte activități la Prorectoratul Cercetare Științifică : 

    1) Acordarea titlurilor de Doctor Honoris Causa după cum urmează: 

 Domnului Prof.dr.ing. Mircea Radu Damian, Universitatea Tehnică de Construcții 

București 

 Domnului Prof.dr. Nagi Naganathan, Universitatea din Toledo, Ohio, S.U.A. 

 Domnului Prof.dr. Philippe Corvini, Universitatea de Științe Aplicate și Arte  

Northwestern Switzerland, Muttenz, Elveția 
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 Domnului Prof.dr.Valeriu Dulgheru, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 

Republica Moldova  

2) Completarea bazei de date World of Learning 

3) Încheierea unor acorduri de colaborare cu Universitatea Pannonia din Veszprem (Ungaria) 

și Universitatea Politecnico di Torino ( Italia) . 
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CAP. VI. ASIGURAREA CALITĂŢII  

ACTIVITĂŢILOR  DIN  CADRUL UNIVERSITĂŢII 
 

6.1.Dezvoltarea managementului calităţii 

Senatul universitar 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.  

Numărul de reprezentanţi în Senat respectă principiul reprezentării proporţionale a facultăţilor 

sau departamentelor aflate în subordonarea directă a universităţii. Senatul este prezidat de un 

preşedinte ales prin vot majoritar secret, cu majoritate simplă, de către membrii săi. Preşedintele 

Senatului reprezintă Senatul în raporturile cu rectorul.  

Senatul are funcţii de deliberare, decizie şi control şi asigură conducerea universităţii în 

concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu principiile autonomiei universitare, cu prevederile Cartei 

universităţii precum şi cu propriile sale hotărâri. Hotărârile Senatului sunt definitive şi obligatorii 

pentru toate organismele executive şi administrative ale universităţii, precum şi pentru întreaga 

comunitate universitară. Ele pot fi modificate numai de către Senat. 

Rectorul universităţii poate fi ales prin concurs public, organizat de Senatul universitar, sau 

prin votul majoritar, universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari ca 

şi al reprezentanţilor studenţilor în Senatul universităţii şi în Consiliile facultăţilor. 

 Modalitatea de alegere a Rectorului este hotărâtă prin referendum, organizat la nivel de 

universitate cu cel puţin 6 luni înainte de data alegerilor.  

 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. La şedinţele Consiliului de administraţie 

rectorul poate invita şi alte persoane în funcţie de punctele din ordinea de zi programate. 

Universitatea funcţionează pe baza Cartei, a Procedurii privind funcţionarea structurilor şi 

funcţiilor de conducere şi a Regulamentului  intern. Funcţionalitatea structurilor de conducere este 

asigurată şi de încadrarea lor în fluxul decizional, reflectat de Organigrama universităţii. 

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 (în vederea 

aprobării de către Senat) a procedurilor care privesc activitatea didactică, evaluarea şi asigurarea 

calităţii educaţiei, care s-au constituit în Manualul procedurilor, vezi şi www.calitate.tuiasi.ro. 

Prin Hotărârea 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. 
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6.2. Structura Senatului  

Structurile funcţionale ale Senatului sunt:  

a) Biroul Permanent; 

b) Comisiile permanente; 

c) Comisii speciale;  

d) Secretariatul Senatului.  

Comisiile permanente ale Senatului sunt: 

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

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

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 

Funcţionarea Senatului între două şedinţe este asigurată de Biroul Permanent. Biroul 

Permanent este format din Preşedintele Senatului, un Vicepreşedinte, un Secretar, un reprezentant 

al studenţilor, precum şi din preşedinţii comisiilor permanente. Biroul Permanent se întruneşte de 

regulă, lunar, sau ori de câte ori este necesar. 

Biroul Permanent are şi următoarele atribuţii:  

a) propune ordinea de zi a şedinţelor ordinare sau extraordinare şi dispune aducerea acesteia 

la cunoştinţa membrilor Senatului;  

b) asigură desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor Senatului; 

c) rezolvă orice sesizare privind situaţiile de incompatibilitate sau vacantare a unui loc din 

Senat;  

d) coordonează Secretariatul Senatului; 

e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezentul regulament.  

În exercitarea atribuţiilor sale, Biroul Permanent adoptă deciziile prin vot majoritar; în caz de 

egalitate, votul Preşedintelui este decisiv. Preşedintele Senatului poate delega temporar din 

atribuţiile sale unui alt membru al Biroului Permanent. 

6.3. Asigurarea calităţii  

6.3.1. 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, identificabile prin rezultate 

concret măsurabile, se materializează 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. 
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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. 

6.3.2. 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 2010-2015 

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 şi consiliere pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor 

publice. 

6.3.3. 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. 

6.3.4. 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 către studenţi 

şi cadre didactice; 

  analiza sarcinilor şi definirea clară a rolurilor;  

 evaluarea performanţei individuale  respectarea procedurilor, a regulamentelor şi a 

legislaţiei. 

6.3.5. 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 punctului de servire a mesei, asigurarea fondurilor de transport, precum şi, nu în ultimul 

rând, asigurarea fondurilor necesare acordării burselor de merit, de studii şi sociale, a ajutoarelor 

sociale pentru studenţi şi doctoranzi. 
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6.3.6. 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.  

6.3.7. 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. 

6.4. 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 

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 
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6.5. 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.  

În perioada 07-09 mai 2015 s-a realizat evaluarea instituțională externă a Universității 

Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în cadrul proiectului intitulat „Dezvoltarea și consolidarea 

culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc – QUALITAS” (POSDRU), 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul 

creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” , Domeniul major de intervenţie 

1.2. „Calitate în învăţământul superior”.  

Pe baza propunerii Comisiei de evaluare instituțională externă (2015), a documentelor de 

autoevaluare a instituției, a constatărilor din timpul vizitei de evaluare, și a celorlalte documente 

anexate, Consiliul ARACIS concluzionează că Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 

este o instituție de învățământ superior care asigură în mod corespunzător condițiile de calitate și 

standardele și, în aceste temei, creează condiții  pentru asigurarea și în viitor a calității. Consiliul 

ARACIS acordă Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași calificativul GRAD DE 

INCREDERE RIDICAT în ceea ce privește managementul instituției în materie de asigurare a 

calității programelor de studii și de respectare a standardelor academice de acordare a diplomelor 

de absolvire. 

Atât pe parcursul elaborării Raportului de evaluare internă în vederea evaluării periodice 

externe, cât şi pentru evaluarea curentă anuală a 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, şi completată prin HG 1512/2008, obţinând astfel un rezultat de o mai mare 

acurateţe. 

Rezultatul evaluării îndeplinirii standardelor şi a standardelor de referinţă este prezentat în 

Anexa nr. 23. 
 

6.5.1 Analiza SWOT  

 Analiza rapoartelor asupra stării calităţii educaţiei la nivel global instituţional, la nivelul 

structurilor instituţionale (facultăţi, DPPD, compartimente administrative, etc.) şi a rezultatului 

evaluării îndeplinirii standardelor şi a standardelor de referinţă a dat CEAC posibilitatea identificării 

punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor ce caracterizează  Universitatea 

Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

 
6.5.1.1 Puncte tari 

1. Promovarea unor strategii ce asigură continuitatea activităţilor de educaţie şi cercetare; 

2. Activitatea universităţii se desfăşoară după un plan strategic pe termen lung, pe termen mediu 
(2012-2016) şi planuri operaţionale anuale, care sunt supuse discuţiei publice în cadrul comunităţii 

academice, sunt aprobate de senatul universitar şi sunt comunicate în interiorul universităţii; 

3. Structurile decizionale ale universităţii au permanent în atenţie problematica asigurării calităţii prin 

instituirea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare, cercetare 
ştiinţifică şi educaţie, bazat pe criterii şi metodologii compatibile cu cele din ţările europene; 

4. Promovarea şi adoptarea de către Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii şi subcomisiile 

pe facultăţi a unei abordări bazate pe proces (PDCA) în dezvoltarea implementarea şi îmbunătăţirea 
eficacităţii sistemului de management al calităţii; 
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5. Procedura de evaluare internă a fost validată de rezultatele 100% pozitive date de evaluările externe 

efectuate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior ARACIS; 
6. Corp profesoral suficient numeric, cu înalte competenţe de specialitate, deţinător al titlului ştiinţific 

de doctor în ştiinţe, inclusiv membri ai Academiei Române, ai Academiei de Ştiinţe Tehnice, ale 

numeroaselor societăţi ştiinţifice româneşti şi străine; 
7. Sunt implementate şi adaptate periodic la necesităţile constatate în privinţa creşterii calităţii actului 

didactic şi pentru îmbunătăţirea continuă a pregătirii viitorilor absolvenţi, mecanisme de evaluare 

periodică şi pentru monitorizarea performanţelor cadrelor didactice; 

8. Vizibilitate foarte mare a cercetării ştiinţifice prin publicaţii de specialitate tip peer-review pe plan 
internaţional;  

9. Rezultatele activităţilor de cercetare fundamentală sau aplicativă sunt obţinute în cadrul 

granturilor/ proiectelor de cercetare, colaborărilor internaţionale, şcolii doctorale sau în cadrul 
cercurilor ştiinţifice studenţeşti; 

10. Existenţa unui număr semnificativ de centre de cercetare şi laboratoare recunoscute pe plan 

naţional şi internaţional; 
11. Organizarea de evenimente şi manifestări ştiinţifice importante cu relevanţă internaţională; 

12. Acces on-line la publicaţiile de specialitate de calitate  prin proiectul Anelis Plus; 

13. Creşterea semnificativă a mobilităţii studenţilor şi al personalului academic în stagii de 

studiu/practică/cercetare şi a participării acestora la competiţii/perfecţionări/proiecte 
internaţionale/conferinţe internaţionale; 

14. Extinderea colaborării, prin intermediul Prorectoratului Probleme Studenţeşti, cu Direcţia Servicii 

Studenţeşti  în implicarea studenţilor la viaţa universităţii; 
15. Există un cadru legal de desfăşurare în bune condiţii a activităţilor în cadrul Comisiei de Etică 

Universitară;  

16. Numărul mare de legături de colaborare ale conducătorilor de doctorat cu cercetători valoroşi şi cu 
companii de profil din ţară şi din străinătate; 

17. Universitatea are regulamente bine articulate privind acordarea burselor, inclusiv a celor sociale, a 

spaţiilor de cazare în cămine, a locurilor în taberele studenţeşti; 

18. Valoarea absolvenţilor universităţii este validată de gradul ridicat de inserţie a acestora pe piaţa 
muncii, datorată derulării unui număr însemnat de proiecte din fonduri structurale dedicate practicii 

studenţeşti; 

19. Un campus universitar modern, cu acces la internet, supraveghere video, sistem de control al 
accesului în căminele studenţeşti, cantină studenţească, bază sportivă pentru studenţi, servicii 

religioase, etc; 

20. Realizarea unor cercetări de marketing de tip anchetă pe bază de chestionar scris aplicat studenţilor 

cazaţi în campusul „Tudor Vladimirescu” privind serviciile de servire a mesei oferite de cantina 
studenţească;  

21. Capacitate mare de cazare (cca 8000 de locuri) raportată la numărul de studenţi ai universităţii 

(13.755 de studenţi); 
22. Universitatea dispune de o bibliotecă bogată, actualizată periodic, informatizată. De asemenea, prin 

intermediul Bibliotecii Centrale Universitare este posibil accesul on-line la articolele publicate de 

reviste de specialitate şi la alte publicaţii, ambele produse de edituri internaţionale de primă 
mărime; Existenţa sălii de lectură a bibliotecii  din Corpul A, sală care  din 1954 este declarată 

monument de arhitectură; 

23. Realizarea în format electronic a evidenţelor de bibliotecă, prin utlizarea soft-ului Aleph (registre 

de inventar generale şi pe filiale, pe categorii de documente, pe surse de achiziţii şi pe domenii); 
 

 

6.5.1.2. Puncte slabe 

1. Universitatea dispune de multiple sisteme informatice în activitatea administrativă, 

financiar/contabilă,  de documentare ştiinţifică, de monitorizare a activităţii didactice și de 
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cercetare, dar acestea nu sunt integrate şi nu facilitează colectarea, prelucrarea şi analiza 

informaţiilor relevante pentru asigurarea  calităţii şi evaluarea instituţională a universităţii; 
2. Resurse umane insuficiente şi subdimensionate pentru volumul şi complexitatea activităţilor 

desfăşurate de unele direcţii, servicii şi birouri din cadrul administraţiei; 

3. O parte din studenţii foarte buni sunt mai puţin interesaţi de studiile doctorale iar o altă parte preferă 
să plece în străinătate; 

4. Dotarea unor laboratoare de profil tehnic nu corespunde cu standardele actuale, eforturile de 

modernizare fiind limitate de fondurile de investiţii reduse.  

5. Bursa de doctorat este puţin atractivă; 
6. Companiile sunt deseori reticente în a încuraja angajaţii valoroşi să se înscrie în programe 

doctorale; 

7. Numărul redus de programe de master în limbi străine; 
8. Bugetul extrem de redus destinat internaţionalizării; 

9. Inexistenţa unei strategii de marketing internaţional şi a unui birou de marketing internaţional; 

10. Un număr redus de publicații ISI în anumite domenii; 
11. Activităţile de cercetare sunt dispersate în prea multe direcţii şi de aici dificultatea de a oferi o 

”masă critică” de cercetători implicaţi în teme majore de cercetare; 

12. Numărul limitat de proiecte de cercetare finanţate din surse internaţionale; 

13. Implicare insuficientă a studenţilor în unele  activităţi ale universităţii, care îi vizează în mod direct; 
 

6.5.1.3. Oportunităţi 

1. Extinderea curriculumului naţional de formare iniţială a personalului didactic la 120 credite, prin 
Masteratul didactic; 

2. Investigarea posibilităţilor de colaborare cu industria pe teme relevante din punctul de vedere al 

cercetării doctorale; 
3. Încurajarea excelenţei în cadrul universităţii în vederea atragerii de fonduri suplimentare alocate 

de către minister;  

4. Posibilitatea accesării de fonduri europene de către universitate; 

5. Universitatea oferă unele programe de studii care sunt organizate într-un număr redus pe plan 
naţional (textile-pielărie, arhitectură); 

6. Alocarea fondurilor mai mari faţă de anii precedenţi pentru investiţii şi dotări (din venituri proprii) 

duce la creşterea calităţii actului didactic, prin achiziţionarea de echipamente noi, produse de 
birotică, mobilier cât şi prin asigurarea unui confort sporit în cămine şi spaţiile didactice prin 

efectuarea de lucrări de investiţii, reabilitări, modernizări, igienizări, etc; 

7. Stimularea acţiunilor în vederea câştigării de granturi pe măsura creşterii alocaţiilor de stat pentru 

cercetare; 
8. Creşterea solicitărilor venite din partea instituţiilor străine de a deveni partenere ale universităţii 

în diferite proiecte internaţionale; 

9. Interesul sporit al studenţilor  de a participa la activităţi extra curriculare, competiţii studenţeşti 
internaţionale; 

10. Recentele proiecte de dezvoltare atrag multe companii (inclusiv multinaţionale), care înfiinţează 

centre de design, cercetare, producţie şi servicii în Iaşi (Continental, Delphi, Infineon, Palas etc.).  
11. Înfiinţarea, în viitorul apropiat, a Centrului Universitar de Date pentru a permite sistemul integrat 

de educaţie, cercetare, management informaţional administrativ, platforme pentru învăţare 

electronică; 

12. Proiectele de dezvoltare regională care permit parteneriate între universităţi, companii, autorităţile 
locale şi institutele de cercetare; 

13. Existenţa sălii de lectură a bibliotecii Corp A, monument de arhitectură din anul 1954; 
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6.5.1.4. Ameninţări 

1. Scăderea numărului de studenţi datorită promovabilităţii scăzute a elevilor la bacalaureat sau 
orientarea acestora direct către piaţa muncii sau către alte domenii educaţionale de interes; 

2. Scăderea interesului studenţilor pentru profesionalizare didactică, concomitent cu îmbunătăţirea 

speranţei de realizare în domeniul ingineresc; 
3. Instabilitatea legislaţiei elaborate de organismele competente şi permanenta amendare a celei deja 

intrate în vigoare, conduce la canalizarea de eforturi suplimentare pentru implementare şi la 

permanenta schimbare a priorităţilor obiectivelor şi a strategiilor universităţii ; 

4. Elaborarea la nivel de C.N.F.I.S. şi minister a unor criterii calitative după  care se cuantifică 
finanţarea învăţământului superior presupune dezvoltarea la nivel de universitate  a unor politici 

de încadrare în criteriile respective;  

5. Incapacitatea de predicţie a resurselor financiare ce vor fi alocate pe termen scurt şi mediu pentru 
realizarea obiectivelor propuse;  

6. Scăderea numărului de studenţi, determină micşorarea veniturilor universităţii, deoarece 

finanţarea se repartizează în funcţie de numărul de studenţi echivalenţi ; 
7. Bugetul insuficient alocat învăţământului împiedică buna desfăşurare a procesului educativ şi 

administrativ, cât şi păstrarea personalului competent în cadrul universităţii; 

8. Lipsa unei motivaţii solide pentru studiile de doctorat pentru majoritatea studenţilor buni; 

9. Diminuarea numărului de granturi naţionale pentru cercetare ştiinţifică; 

 

6.6. 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 2007-2015 (textele complete sunt accesibile la 

http://www.calitate.tuiasi.ro/Manualul%20procedurilor.htm.  

Acestea au fost realizate de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii sau de 

compartimentele funcţionale specifice, în cadrul unui proces iterativ de elaborare – verificare – 

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

Consiliului de Administraţie 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 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 didactice 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, 
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riguroasă şi consecventă în timp şi unitară în spaţiul academic, a procedurilor adoptate prin acordul 

comunităţii academice. 

 

6.6.1 Elemente de gestiune a procedurilor 

TUIASI.PG.01 

Procedura de elaborare a procedurilor şi instrucţiunilor de lucru  

 

Scopul  procedurii este de a stabili metodologia şi responsabilităţile privind elaborarea 

procedurilor şi instrucţiunilor de lucru, a da asigurări cu privire la existenţa documentaţiei 

adecvate derulării activităţii, de a asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie 

a personalului; - de a sprijini auditul şi/ sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau 

control, iar pe Rector, în luarea deciziilor. 

Documentele de referinţǎ sunt: Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011; Legea nr. 87/ 2006 

pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; H.G. nr. 1257/ 2005 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare 

a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS); H.G. nr. 1418/ 2006 pentru aprobarea 

Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor 

de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior; 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; Standards and Guidelines for 

Quality Assurance in the European Higher Education Area – ENQA; SR EN ISO 9001:2008; SR 

EN ISO 19011:2011; SR ISO IWA 2:2009. 

Revizii. Ca urmare a unor modificări în reglementările privind calitatea în învăţământul 

superior, CEAC a iniţiat o revizie a procedurii, rezultând Ediţia 3, aprobată în şedinţa Senatului 

din 13.02.2014. 

Audit de proces. Urmând principiul PDCA (plan-do-check-act), pe tot parcursul anului 

trecut au fost efectuate audituri de proces, evaluându-se fluiditatea activităţilor de elaborare a 

procedurilor, respectarea formatului aprobat, respectarea diagramei – flux. Nu    s-au constatat 

neconformităţi în ceea ce priveşte elaborarea procedurilor.  

Se recomandă să se analizeze cauzele pentru care unele compartimente care 

elaborează proceduri nu au respectat diagrama – flux de proces în ceea ce priveşte: analiza 

procedurii de către compartimentul de specialitate, asigurarea calităţii, avizarea procedurii 

de către o comisie de specialitate în domeniul respectiv, comunicarea procedurii către 

comunitatea academică.  

 

TUIASI.POM.02 

Regulament de funcţionare a Comisiei de etică universitară 

Scopul  Regulamentului este de a preciza metodologia de funcţionare a Comisiei de etică 

şi deontologie profesională universitară a Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. 

Documentele de referinţǎ sunt: Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările 

şi completările ulterioare); Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public; Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 

nr. 206/ 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare; 

Legea nr. 1/ 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul 

Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4492/06.07.2005 privind promovarea eticii profesionale în 
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universităţi; Codul de etică şi deontologie universitară aprobat de Senatul Universităţii Tehnice 

"Gheorghe Asachi din Iaşi, cod TUIASI.COD.01; Carta Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" 

din Iaşi. 

 Revizii. Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, care prevede alte reglementări 

în domeniul eticii universitare, Senatul universităţii, în şedinţa din 15.11.2012, a aprobat 

prezentul regulament, Ediția 2.   

 

UTI.POM.03 

Procedura privind funcţionarea structurilor şi funcţiilor de conducere 

Scopul procedurii este de a descrie metodologia de funcţionare a structurilor de 

conducere şi de a prezenta atribuţiile funcţiilor de conducere din Universitatea Tehnică 

"Gheorghe Asachi" din Iaşi. 

Documentele de referinţă sunt: legislaţia şi actele normative în vigoare privind 

învăţământul superior şi asigurarea calităţii educaţiei, Codul Muncii, Ordine ale Ministrului 

Educaţiei. 

 

TUIASI.POM.04 

Procedura  privind  organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Evaluarea  

 şi Asigurarea Calităţii 

Scopul procedurii este de a descrie metodologia de organizare şi desfăşurare a activităţii 

de asigurare a calităţii educaţiei şi de a reglementa funcţionarea Comisiei pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii în cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

Documentele de referinţǎ sunt: Legea nr. 288/ 2004 privind organizarea studiilor 

universitare, cu modificările şi completările ulterioare; Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

cu aprobările, completările şi modificările ulterioare; H.G. nr. 1257/ 2005 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Superior (ARACIS); H.G. nr. 1418/ 2006 pentru aprobarea Metodologiei de 

evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă 

a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. 

 

TUIASI.POM.05 

Procedura referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi 

funcţiilor de conducere academică pentru legislatura 2016-2020 

Elaborat: Prorectoratul Didactic, noiembrie 2015; aprobat: CA, 24.11.2015; aprobat: 

Senat 02.12.2015. 

Scopul procedurii este de a descrie metodologia de organizare şi desfăşurare a 

alegerilor conducerilor academice în Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru 

legislatura 2016-2020. 

Documentele de referinţǎ sunt: Legea Educației Naționale, nr.1/2011; Carta Universității 

Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi; OMECS nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru 

referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul 

instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior; Legea 293/2008 pentru aprobarea 

O.U.G. nr.24/2008 privind accesul la  propriul dosar şi deconspirarea Securității. 

Revizii. În luna noiembrie 2015, ca urmare a modificărilor în reglementările specifice 

şi în vederea organizării alegerilor academice pentru legislatura 2016 - 2020, a fost elaborată 

Ediţia 3 a procedurii. Elaborat: Prorectoratul Didactic, prof.univ.dr.ing. Nicolae SEGHEDIN; 
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verificat: Prorectorarul Didactic, aprobat: Consiliul de Administraţie, prof.univ.dr.ing. Ion 

GIURMA; aprobat: Senatul, 02.12.2015. În prezent este în vigoare Ediția 3.  

 

TUIASI UTI.POB.07 

Procedura pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date 

Scopul procedurii este de a garanta şi proteja drepturile şi libertaţile fundamentale ale 

persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Documentele de referinţă sunt: legislaţia şi actele normative în vigoare privind protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 

dar şi reglementările specifice privind organizarea activităţii în universitate.  

 

TUIASI.POB.01 

Procedura de organizare a activităţii didactice pentru studiile universitare de licenţă 

Scopul procedurii este de a descrie metodologia de organizare şi desfăşurare a activităţii 

didactice pentru studiile universitare de licenţă în cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe 

Asachi” din Iaşi. 

Documentele de referinţă sunt:  Legea educaţiei naţionale nr.1 / 2011 cu modificările şi 

completările ulterioare, Hotărârea de Guvern nr. 1418/11.10.2006 pentru aprobarea Metodologiei 

de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de 

performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Hotărârea de 

Guvern nr. 575 / 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al 

specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior 

pentru anul universitar 2015/2016, modificată cu Hotărârea de Guvern nr. 781/2015, Ordinul 

Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3165/ 2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 

privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat 

pentru anul universitar 2015-2016, Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3179/ 

2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de 

licenţă/diplomă şi disertaţie, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 651/ 2014 pentru 

aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor, Ordinul Ministrului 

Educaţiei şi Cercetării nr. 3617/ 2005 privind aplicarea generalizată a sistemului de credite 

transferabile, Legea 441/ 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/ 2000 

privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, Legea nr. 87/ 2006 pentru 

aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

Hotărârea de Guvern nr. 1257/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), 

Ordinul Ministrului  Educaţiei şi Cercetării nr. 3617/ 2005 privind aplicarea generalizată a 

sistemului de credite transferabile, Codul de etică şi deontologie profesională universitară al 

Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, cod TUIASI.COD.01. 

 

TUIASI.POB.02 

Procedura de organizare a activităţii didactice pentru studiile universitare de 

masterat 

Scopul procedurii este de a descrie metodologia de organizare şi desfăşurare a activităţii 

didactice pentru studiile universitare de masterat în cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe 

Asachi” din Iaşi. 
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Documentele de referinţă sunt: Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011 cu modificările şi 

completările ulterioare, Hotărârea de Guvern nr. 595/ 2015 privind domeniile şi programele de 

studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul 

universitar 2015/2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul 

instituţiilor de învăţământ superior, modificată cu Hotărârea de Guvern nr. 778/ 2015, Ordinul 

Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a sistemului de 

credite transferabile, Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3165 /2015 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de 

licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2015-2016, Ordinul Ministrului Educaţiei 

şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3179 /2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie ,Hotărârea de Guvern nr. 595/ 2015 

privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de 

studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015/2016, precum şi domeniile de studii 

universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, modificată cu Hotărârea de 

Guvern nr. 778 / 2015, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 651/ 2014 pentru aprobarea 

Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor, Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, Hotărârea 

de Guvern nr. 1257/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), Hotărârea de 

Guvern nr. 1418/11.10.2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a 

standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare 

a Calităţii în Învăţământul Superior. 

 

 

UTI.POB.04  

Procedura de elaborare a planurilor de învăţământ 

Scopul acestei proceduri este de a descrie etapele, metodologia, criteriile şi 

responsabilităţile care stau la baza elaborării planurilor de învăţământ. 

Documente de referinţă: Legea Educației Naționale, nr.1/ 2011 (modificată şi republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare); Legea nr. 128/1997 privind Statutul Personalului 

Didactic; Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare completată cu O.U.G. nr. 

78/2005 3.4. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei; Hotărârea de Guvern nr. 1011/2001 privind organizarea şi 

funcţionarea învăţământului la distanţă şi a învăţământului cu frecvenţă redusă în instituţiile de 

învăţământ superior; Hotărârea de Guvern nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor de 

învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din 

domeniile studiilor universitare de licenţă, cu modificările ulterioare; Hotărârea de Guvern nr. 

1257/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS); Hotărârea de Guvern nr. 404/2006 

privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat; Hotărârea de Guvern nr. 

1175/06.09.2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor 

şi specializărilor din cadrul acestora; Hotărârea de Guvern nr. 1418/11.10.2006 pentru aprobarea 

Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor 

de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior; Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat 

cu taxă (aprobată prin Legea nr. 441/2001), modificată prin Legea nr. 224/2005 ; Ordinul 

Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare 

de licenţă; Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată 
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a sistemului de credite transferabile. 

 

UTI.POB.06 

Procedura de iniţiere, aprobare, monitorizare şi evaluare periodică a  

programelor universitare de licenţă şi de masterat 

Scopul procedurii este de a descrie metodologia de iniţiere, aprobare, monitorizare şi 

evaluare periodică a programelor universitare de licenţă şi de masterat în cadrul Universităţii 

Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

Documentele de referinţă sunt: legislaţia şi actele normative în vigoare privind 

organizarea studiilor universitare de licenţă, legislaţia şi actele normative în vigoare privind 

evaluarea şi asigurarea calităţii, Hotărâri de Guvern privind structurile instituţiilor de 

învăţământ superior pe specializări acreditate şi autorizate provizoriu, Ordine ale MECT, 

standardele europene ISO, Ghiduri ARACIS. 

Revizii. În luna mai 2007, constatându-se că sunt blocaje în fluxul procesului, a fost 

elaborată revizia 1 a procedurii şi a Anexei 1.  

 

TUIASI.POB.07  

Procedura de evaluare internă a programelor universitare de licenţă şi de masterat 

  Scopul procedurii este de a descrie metodologia de evaluare internă a programelor de 

studiu, de a stabili metodologia şi responsabilităţile privind evaluarea internă a programelor de 

studii universitare de licenţă şi de masterat; a da asigurări cu privire la existenţa documentaţiei 

adecvate derulării activităţii; de a asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie 

a personalului; de a sprijini auditul şi/ sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau 

control, iar pe Rector, în luarea deciziilor. 

Documentele de referinţǎ: Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011;  Legea nr. 87/ 2006 

pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; Hotărârea de Guvern 

nr. 1418/ 11.10.2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a 

standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare 

a Calităţii în Învăţământul Superior; 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; Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area – ENQA; SR EN ISO 9001:2008; SR ISO IWA 2:2009; Codul de etică 

universitară al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi; Codul de etică profesională 

privind asigurarea calităţii şi acreditarea în învăţământul superior din România, aprobat de 

Consiliul ARACIS; Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studiu universitare 

şi a instituţiilor de învăţământ superior – aprobat de Consiliul ARACIS la 17.11.2006. 

 

TUIASI.POB.08 

Procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor 

didactice 

Scopul: Descrierea metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru 

ocuparea posturilor didactice de preparator, asistent, lector/şef de lucrări, conferenţiar şi 

profesor universitar. 

Documentele de referinţǎ: Legea nr.53/ 2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare; Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011 3.3. OUG 34/ 2009 cu privire la 

rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementare unor măsuri financiar–fiscale, cu modificările 

şi completările ulterioare; H.G. nr.457/ 2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs 
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pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în învăţământul superior; HG nr. 

36/2013 pentru modificarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice 

şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

457/2011; OMECTS nr. 5644/2012 privind Organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 

Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia,  

modificată cu OMECTS; OMECTS nr. 6573/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la OMECTS 

nr. 5644 /2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare 

a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; OMECTS nr. 6560 / 2012 privind aprobarea 

standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 

învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare; Codul de etică şi 

deontologie profesională universitară al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi; SR EN 

ISO 9001:2008; SR EN ISO 19011:2003; SR ISO IWA 2:2009. 

Revizii: În prezent este în vigoare Ediia 2, Revizia 3. 

 

TUIASI.POB.09  

Procedura de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de 

licenţă  

Scopul procedurii este a stabili metodologia şi responsabilităţile privind metodologia de 

organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă; de a da asigurări cu 

privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; de a asigura continuitatea 

activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; de a sprijini auditul şi/ sau alte 

organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe Rector, în luarea deciziilor.  

Documentele de referinţă sunt: Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011, Legea nr.288/ 2004 

privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.1/ 

2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/ 2009 privind stabilirea cuantumului minim 

al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state 

care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul 

Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, O.U.G. nr. 133/ 2000 privind învăţământul 

universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 441/ 2001, cu modificările ulterioare, O.U.G. nr. 75/ 2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei, H.G. nr. 580/ 2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi 

al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ 

superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor 

învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-

2013 şi 2013-2014, H.G. nr. 1071/ 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 580/ 2014 

privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii 

universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, 

precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă 

înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014, Ordinul MECS nr. 

3165 din 4 februarie 2015 pentru aprobarea Metodologiei- cadru privind organizarea admiterii în 

ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2015-

2016, Metodologia de şcolarizare a tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor cu domiciliul 

în străinătate, în învăţământul din România, Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului nr. 6000 din 15 octombrie 2012 privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la 

studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular 

acreditat din România, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3359 MD din 11 martie 2013 

privind modificarea Metodologia pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din 

state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România  
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TUIASI.POB.10 

Procedura de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de 

masterat şi  în învăţământul postuniversitar 

Scopul procedurii este a stabili metodologia şi responsabilităţile privind metodologia de 

organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă; de a da asigurări cu 

privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; de a asigura continuitatea 

activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; de a sprijini auditul şi/ sau alte 

organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe Rector, în luarea deciziilor.  

Documentele de referinţă sunt: Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/ 2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.1/ 2010 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/ 2009 privind stabilirea cuantumului minim al 

taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state 

care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul 

Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011 6.4. 

O.U.G. nr. 133/ 2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste 

locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/ 2001, cu 

modificările ulterioare, H.G. nr. 582/2014 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de 

master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul 

universitar 2014-2015, H.G. nr. 827/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 

privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul 

maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015, Ordinul MECS nr. 3165 din 

4 februarie 2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile 

de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2015-2016, 

Metodologia de şcolarizare a tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor cu domiciliul în 

străinătate, în învăţământul din România, Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr. 6000 din 15 octombrie 2012 privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii 

şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat 

din România, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3359MD din 11 martie 2013 privind 

modificarea Metodologia pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe 

UE în învăţământul de stat şi psrticular acreditat din România. 

 

TUIASI.POB.12 

 

Procedura de evaluare a cadrelor didactice de către management 

Evaluarea activităţii cadrelor didactice face parte integrantǎ din sistemul calităţii în 

învăţământul superior. În Lista indicatorilor de performanţǎ elaboratǎ de ARACIS, domeniul 

Managementului calităţii (C) include indicatorul Evaluarea de către managementul universităţii, 

cu precizări privind Min. şi Ref. 1. 

Scopul aplicării procedurii este de evaluare anualǎ a cadrelor didactice pe baza unui sistem 

multicriterial, în vederea clasificării performanţelor în predare, cercetare şi servicii aduse 

instituţiei şi comunităţii academice, fiind îndeplinite condiţiile de minim (Cadrul didactic se 

autoevaluează şi este evaluat de către şeful de departament). 

Documentele de referinţǎ care au stat la baza elaborării procedurii sunt  constituite din: 

Legea învăţământului nr. 1 / 2011 (cu modificările şi completările ulterioare).; Metodologia de 

evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă 

ARACIS; Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a 

instituţiilor de învăţământ superior – aprobat de Consiliul ARACIS la 17.11.2006. 
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Descrierea activităţilor specifice aplicării procedurii cuprinde 22 de articole, structurate în 

4 părţi: Consideraţii generale, Pregătirea sistemului de evaluare, Desfăşurarea evaluării, Analiza 

rezultatelor şi controlul efectelor evaluării. 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului didactic s-a facut 

anual de către şefii de departament, pe baza autoevaluării. Potrivit criteriilor de performanţǎ 

(Elaborarea de materiale didactice, Cercetarea ştiinţificǎ; Recunoaşterea naţională şi 

internaţionalǎ; Activitatea cu studenţii; Activitatea în comunitatea academicǎ) şi indicatorilor 

aferenţi acestora, s-a calculat normarea în raport cu cea mai bunǎ performanţǎ obţinutǎ în catedrǎ 

/departament, ceea ce reprezintă standardul intern pe indicator. Calculul punctajului final al 

evaluării multicriteriale individuale, (Fișa centralizatoare) a ţinut seamă de ponderea criteriilor de 

evaluare pe fiecare funcţie didacticǎ. 

Metoda de evaluare a constat din procesarea Fişei de autoevaluare, precum şi din 

completarea Fişei centralizatoare pentru a pune în evidenţǎ punctajul final individual, pentru 

fiecare funcţie didacticǎ. Procedura include o anexă şi 2 formulare. 

Rezultatele evaluării sub forma Fişei centralizatoare a fost înaintată de conducerea 

facultăţilor către Departamentul de Resurse Umane, în vederea includerii în dosarele personale ale 

cadrelor didactice. Pentru aplicarea procedurii au fost repartizate responsabilităţi întregii structuri 

manageriale din cadrul universităţii / facultăţii / departamente. 

Sistemul de utilizare a rezultatelor evaluării a stat la baza acordării gradaţiilor şi salariilor 

de merit. 

Revizii: În prezent este în vigoare Ediția 2, Revizia 1. 

 

 

UTI.POB.13 

Procedura de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi 

Scopul procedurii este de a descrie modul de organizare şi regulile de desfăşurare a 

activităţii de evaluare a personalului didactic de către studenţi şi se aplică pentru cunoaşterea 

percepţiei studenţilor privind calitatea activităţii didactice realizate de personalul didactic în 

cadrul sarcinilor didactice directe înscrise în fişa postului.  

Documentele de referinţă sunt: legislaţia şi actele normative în vigoare privind 

organizarea studiilor universitare de licenţă, legislaţia şi actele normative în vigoare privind 

evaluarea şi asigurarea calităţii, Hotărâri de Guvern privind structurile instituţiilor de 

învăţământ superior pe specializări acreditate şi autorizate provizoriu, Ordine ale Ministrului 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, standardele europene ISO, Ghiduri ARACIS. 

Descrierea procedurii. Evaluarea personalului didactic de către studenţi se constituie 

ca proces de bază în cadrul funcţionării universităţii, astfel încât elaborarea unei proceduri 

documentate este o cerinţă fundamentală a asigurării calităţii, răspunzând indicatorului C – 

Managementul calităţii, criteriul C4, standardul S.C.4.1. În Universitatea Tehnică“Gheorghe 

Asachi” din Iaşi existau încă din anul 2005 la Facultatea de Automatică şi Calculatoare şi 

Facultatea de Inginerie Chimică practici de evaluare a personalului didactic de către studenţi.  

S-au adoptat anumite principii: 

- prezumţia de onestitate şi respect reciproc între toţi participanţii la procesul de 

evaluare: cadre didactice, studenţi şi personalul implicat în prelevarea şi prelucrarea 

datelor şi în elaborarea rezultatelor finale; 

- confidenţialitatea tuturor datelor primare şi intermediare şi a rezultatelor finale ale 

evaluării; 

- buna cunoaştere a activităţii cadrului didactic de către student, bazată pe experienţe 

educaţionale comune. 
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Procedura defineşte demersul de evaluare a personalului didactic de către studenţi şi 

accepţiunea în care se utilizează sintagma Cadru didactic. Sunt prezentate regulile de 

organizare a evaluării personalului didactic de către studenţi, ca acţiune unitară pe instituţie, 

cu precizarea structurilor  administrative implicate şi a instrumentului specific „Chestionarul 

pentru evaluarea cadrelor didactice de către studenţi”. Este descris modul de realizare a 

evaluării, documentele elaborate, circuitul şi rolu l acestora.  

 

UTI.POB.14 

Procedura de evaluare colegială a personalului didactic 

Scopul procedurii este de a descrie modul de organizare şi regulile de desfăşurare a 

activităţii de evaluare colegială pentru personalul didactic şi se aplică pentru cunoaşterea 

calităţilor interpersonale ale membrilor corpului profesoral la nivel de departament. 

Documentele de referinţă sunt: legislaţia şi actele normative în vigoare privind 

organizarea studiilor universitare de licenţă, legislaţia şi actele normative în vigoare privind 

evaluarea şi asigurarea calităţii, Hotărâri de Guvern privind structurile instituţiilor de 

învăţământ superior pe specializări acreditate şi autorizate provizoriu, Ordine ale Ministrului 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, standardele europene ISO, Ghiduri ARACIS.  

Descrierea procedurii. Evaluarea colegială a personalului didactic se constituie ca 

proces de bază în cadrul funcţionării universităţii, astfel încât elaborarea unei proceduri 

documentate este o cerinţă fundamentală a asigurării calităţii, răspunzând indicatorului C – 

Managementul calităţii, criteriul C4, standardul S.C.4.1.  

S-au adoptat anumite principii: 

- valorificarea teoriei şi metodologiei psihosociologice în demersul de interevaluare 

pentru compensarea lipsei de experienţă în domeniu; 

- prezumţia de onestitate şi respect reciproc între membrii departamentului; 

- confidenţialitatea tuturor datelor primare şi intermediare şi a rezultatelor finale ale 

evaluării; 

Procedura defineşte demersul de evaluare colegială a personalului didactic ca indicator 

al calităţii relaţiilor interpersonale şi noţiunile de grup, echipă, colectiv. Sunt prezentate 

regulile de organizare a evaluării colegiale, ca acţiune unitară pe instituţie, cu precizarea 

structurilor  administrative implicate şi a instrumentului specific „Fişa de evaluare colegială” 

elaborată în acest scop. Este descris modul de realizare a evaluării, documentele elaborate, 

circuitul şi rolul acestora.  

 

TUIASI.POB.15.1 

Procedura privind angajarea pe perioadă determinată a personalului 

 didactic şi de cercetare asociat 

Scopul procedurii este de a descrie metodologia de angajare prin concurs, prin contract 

de muncă pe perioadă determinată, a personalului didactic şi de cercetare asociat.  

Documentele de referinţă: Legea nr. 53/ 2003 privind Codul Muncii (cu modificările şi 

completările ulterioare), Legea nr. 319/ 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare 

(cu modificările şi completările ulterioare), Legea nr. 206/ 2004 privind buna conduită în 

cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare (cu modificările şi completările 

ulterioare), Legea nr. 284/ 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

(cu modificările şi completările ulterioare), Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, Legea nr. 63/ 

2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi auxiliar din 

învăţământ, Ordonanţa Guvernului nr. 57/ 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 

tehnologică (cu modificările şi completările ulterioare), Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 30 mai 
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2012, privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 92 din 18 decembrie 2012, privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei 

Naţionale nr. 1/ 2011, Ordonanţa de Urgenţă nr. 117 din 30 decembrie 2013, privind modificarea 

şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011. 

 

TUIASI.POB.15.2 

Procedura privind continuarea pe perioadă determinată a activității după pensionare  

Scopul prezentei proceduri este de a descrie metodologia de continuare a activităţii unui 

cadru didactic sau de cercetare al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi după 

pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de prelungire 

anuală conform Cartei universitare, conform prevederilor legale.  

Documentele de referinţă sunt : Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; Carta Universităţii 

Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, septembrie 2011; Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 30 mai 

2012, privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011; Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 92 din 18 decembrie 2012, privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei 

Naţionale nr. 1/ 2011; Ordonanţa de Urgenţă nr. 117 din 30 decembrie 2013, privind modificarea 

şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011.  

 

TUIASI.POB.16 

 Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenţă (ciclul I – Bologna) 

Scopul prezentei proceduri este de a descrie metodologia de organizare şi desfăşurare 

a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă în cadrul Universităţii Tehnice 

"Gheorghe Asachi" din Iaşi. 

Documente de referinţă: Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare; Legea nr. 288/ 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu 

modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/ 2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei; Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr. 183/ 2014 privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor 

în învăţământul superior. 

 

UTI.POB.17 

Procedură de organizare a programului de studii psihopedagogice în cadrul 

Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) 

Scopul prezentei proceduri este de a descrie relaţia D.P.P.D. cu facultăţile de profil din 

cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, precum şi specificitatea acţiunilor de 

admitere, practică pedagogică, evaluare a portofoliilor didactice în contextul programului de 

formare psihopedagogică.  

Documentele de referinţă: Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (cu modificările şi 

completările ulterioare); Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei; 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; Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 

Area – ENQA; SR EN ISO 9001:2008; SR ISO IWA 2:2009; Ordin MEN 3315/2000 privind 

flexibilizarea modalităţilor de finanţare a activităţilor de îndrumare a practicii pedagogice a 

studenţilor; Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetarii nr.5400/25.11.2004, privind Statutul 

cadrului didactic-mentor; Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare 

(completata cu O.U.G. nr. 78/2005, şi cu Legea nr. 346/2005); Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea 
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Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; Ghidul 

activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învătămân 

superior, Partea a IV-a, Evaluarea externă a Departamentelor pentru Pregătirea Personalului 

Didactic (D.P.P.D.) – aprobat de Consiliul ARACIS la 17.11.2006; Ordinul Ministerului 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3955/09.05.2008, cu privire la cadrul general de organizare 

a stagiilor de practica în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat; Ordinul 

MEN 3312/23.02.2008 privind regulamentul de organizare şi desfăşurare a Practicii Pedagogice a 

Studenţilor; Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5745/ 13.09.2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de 

organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificarii competenţelor pentru 

profesia didactică. 

Revizii: În prezent este în vigoare Ediția 1, Revizia 1. 

 

TUIASI.POB.35 

Privind menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/ sau în cercetare după împlinirea 

vârstei de 65 de ani 

Documentele de referinţă: Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, Carta Universităţii 

Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, septembrie 2011, Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 30 mai 

2012, privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 92 din 18 decembrie 2012, privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei 

Naţionale nr. 1/ 2011, Ordonanţa de Urgenţă nr. 117 din 30 decembrie 2013, privind modificarea 

şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 

 

TUIASI.POB.40 

Procedura de evaluare internă periodică a domeniilor de studii universitare de 

master 

Scopul prezentei proceduri este de a stabili metodologia şi responsabilităţile privind 

evaluarea internă periodică a domeniilor de studii universitare de master.  

Documentele de referinţă: Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Legea nr. 87/ 2006 pentru 

aprobarea O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, Hotărârea de Guvern nr. 369/ 

2013 pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea domeniilor de studii universitare de 

master pe baza programelor de studii de master acreditate. Hotărârea de Guvern nr. 1418/ 

11.10.2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de 

referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Superior, OMEN nr. 146/ 2014 privind aprobarea Procedurii specifice de evaluare 

externă periodică a domeniilor de studii universitare de master acreditate, 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, Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in the European Higher Education Area – ENQA 6.8. SR EN ISO 9001:2008 6.9. SR 

ISO IWA 2:2009 6.10. Codul de etică universitară al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din 

Iaşi, Codul de etică profesională privind asigurarea calităţii şi acreditarea în învăţământul superior 

din România, aprobat de Consiliul ARACIS, Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii 

programelor de studiu universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior – aprobat de Consiliul 

ARACIS la 17.11.2006. 
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UTI.GHID.01 

  Ghidul activităţilor de elaborare a Rapoartelor de Autoevaluare a  programelor de 

studii universitare de master  

Scopul Ghidului este de a descrie şi stabili modul de întocmire a Rapoartelor de 

Autoevaluare a programelor de studii universitare de master în vederea evaluării interne de 

către Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii CEAC şi evaluării externe de către 

ARACIS în vederea obţinerii avizului pentru acreditare. 

Documentele de referinţă: "Metodologia de evaluare externă", elaborată de ARACIS 

şi aprobată prin H.G. nr. 1418/ 11.10.2006 şi Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii 

programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior 

(http://www.aracis.ro/proceduri_ro). De asemenea, au fost avute în vedere prevederile 

cuprinse în Standardele ARACIS specifice pentru evaluarea programelor universitare de 

masterat. 

Descriere. În vederea elaborării Ghidului a fost numită o comisie ad-hoc, pe lângă 

CEAC, constituită la data de 7.12.2006, compusă din reprezentanţi ai subcomisiilor de 

evaluarea şi asigurarea calităţii de la toate facultăţile. În cadrul acestei comisii a fost numit 

grupul de lucru menţionat mai sus. 

După elaborarea unei prime forme a Ghidului şi în urma discuţiilor purtate în Consiliul 

Academic, s-a optat pentru structurarea Ghidului după cum urmează:  

1. Consideraţii privind evaluarea programelor de studii universitare de masterat în 

vederea acreditării (Introducere, Obiective specifice ale acreditării programelor de 

studii universitare de masterat; Etape metodologice privind acreditarea  programelor 

de studii universitare de masterat; Cerinţe normative pentru acreditarea programelor de 

studii universitare de masterat; Criterii, standarde şi indicatori de performanţă de 

evaluare pentru obţinerea acreditării unui program de studii universitare de masterat. 

2. Recomandări privind întocmirea raportului de autoevaluare (evaluare internă) în 

vederea acreditării programelor de studii universitare de masterat . 

3. Proceduri şi documente ale evaluatorilor de programe de studii universitare de masterat 

în vederea acreditării. 

4. Conţinutul raportului de autoevaluare pentru acreditarea programelor universitare de 

masterat (Introducerea; Datele privind cerinţele normative obligatorii, standardele, 

indicatorii de performanţă şi standardele specifice; Documentele justificative). 

În principiu, Ghidul este structurat în funcţie de Fişa vizitei, care conţine, în mod 

sintetic, toate informaţiile care trebuie prezentate de facultate/ departament. Pentru a uşura 

munca depusă la nivelul facultăţilor şi pentru unitatea prezentării programelor de studii la 

nivelul universităţii, au fost emise anexe pentru prezentarea informaţiilor. 

Diferitele forme succesive ale Ghidului au fost supuse spre examinare înt regii 

comunităţi academice din universitate. 

 

UTI.GHID.02 

Ghidul activităţilor de elaborare a Rapoartelor de Autoevaluare a programelor de 

studii universitare de licenţă  

Scopul Ghidului este de a descrie şi stabili modul de întocmire a Rapoartelor de 

Autoevaluare a programelor de studii universitare de licenţă în vederea evaluării interne de 

către Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii CEAC şi evaluării externe de către 

ARACIS în vederea obţinerii avizului pentru autorizare provizorie de funcţionare/ acreditare/ 

menţinerea acreditării. 
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Documentele de referinţă: "Metodologia de evaluare externă", elaborată de ARACIS 

şi aprobată prin H.G. nr. 1418/ 11.10.2006 şi Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii 

programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior 

(http://www.aracis.ro/proceduri_ro). De asemenea, au fost avute în vedere prevederile 

cuprinse în “Standardele specifice pe domenii fundamentale” pentru autorizarea provizorie şi 

acreditarea programelor de studii de licenţă. 

Descriere. După elaborarea unei prime forme a Ghidului şi în urma discuţiilor purtate 

în Consiliul Academic, s-a optat pentru structurarea Ghidului după cum urmează:  

1.  Consideraţii privind evaluarea programelor de studii universitare de licenţă în vederea 

acreditării (Introducere, Obiectivele specifice ale acreditării, Etape metodologice 

privind acreditarea programelor de studii universitare de licenţă, Cerinţe normative 

privind autorizarea provizorie/ acreditarea programelor de studii);  

2. Recomandări privind întocmirea raportului de autoevaluare (evaluare internă) în 

vederea autorizării provizorii sau acreditării (Scopul documentelor de autoevaluare 

elaborate de instituţie; Stilul şi dimensiunea documentelor de autoevaluare ale 

instituţiei;  Structura raportului de autoevaluare în vederea acreditării; Recomandări 

pentru elaborarea propriilor documente de autoevaluare; Prezentarea documentelor la 

Agenţie; Confidenţialitatea); 

3. Proceduri ale evaluatorilor de programe de studii universitare pentru evaluarea externă 

în vederea autorizării/ acreditării; 

4. Conţinutul dosarului de autoevaluare pentru acreditarea programelor de licenţă 

(Introducerea; Datele privind cerinţele normative obligatorii, standardele şi indicatorii 

de performanţă; Documentele justificative). 

În principiu, Ghidul este structurat în funcţie de Fişa vizitei, care conţine, în mod 

sintetic, toate informaţiile care trebuie prezentate de facultate/ departament. Pentru a uşura 

munca depusă la nivelul facultăţilor şi pentru unitatea prezentării programelor de studii la 

nivelul universităţii, au fost emise anexe pentru prezentarea informaţiilor. 

Diferitele forme succesive ale Ghidului au fost supuse spre examinare întregii 

comunităţi academice din Universitate. 

 

6.7. Concluzii şi obiective de viitor 

6.7.1. Concluzii 

6.7.1.1. 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. 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 universitate, 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. 
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3. 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. 

 

6.7.1.2. 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. 

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 49 proceduri generale, 

operaţionale manageriale, operaţionale pentru procesele de bază, 43  proceduri pentru 

procesele suport, patru 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 MENCS 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.  

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 
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instrument de lucru eficient concretizat în finalizarea cu succes a tuturor evaluărilor externe 

realizate până în prezent. 

 

6.7.2. Obiective de viitor în domeniul calităţii 

 

1. Evaluarea anuală instituţională internă în vederea monitorizării menţinerii calificativului 

GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT. 

2. Dezvoltarea unui departament de specialitate (DEAC) al CEAC cu încadrare şi bugetare 

adecvată asumării şi profesionalizării rolului său executiv în: 

a. realizarea activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii; 

b. instruirea în domeniul calităţii a tuturor factorilor implicaţi în asigurarea calităţii; 

c. sprijinirea compartimentelor în realizarea procedurilor specifice proprii; 

d. asigurarea coerenţei şi compatibilităţii sistemului de proceduri de evaluare şi 

asigurare a calităţii prin feedback instituţional; 

e. evidenţa şi monitorizarea proceselor de evaluare internă/ externă a programelor de 

studiu; 

f. proiectarea şi construirea unui sistem informaţional pentru monitorizarea/ evaluarea 

continuă a calităţii. 

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

Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi; 

4. Stabilirea prin consultări multilaterale a listei procedurilor necesare în perioada următoare în 

scopul creşterii calităţii şi realizarea acestora cu consultanţa CEAC.; 

5. Stabilirea prin consultări multilaterale a nivelurilor (referinţelor) indicatorilor specifici de 

performanţă. 

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

7. Actualizarea permanentă a  Manualului calităţii şi a procedurilor aferente. 

8. Crearea cadrului normativ necesar procesului de evaluare instituţională.  

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

calităţii managementului şi, implicit, a calităţii managementului calităţii.  

10. 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.  

11. Dezvoltarea culturii calităţii în universitate pe cale instituţională, prin stimularea şi 

recunoaşterea performanţelor, prin corelarea finanţării cu nivelul calităţii, 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 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, 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; 

 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. 
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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 2015 
 

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 etica (Anexa nr. 25) care este prezentat pe site-ul 

Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” Iași in cadrul Manualului Procedurilor având codul 

TUIASI.POM.02. Codul de etica universitară susţine şi promovează valori morale cum ar fi: 

libertatea academică, responsabilitatea, autonomia personală, dreptatea şi echitatea, meritul, 

profesionalismul ş.a. 

Pe parcursul anului 2015, Comisia de Etică Universitară a avut următoarea componență: 

 reprezentanții cadrelor didactice: 

- Prof.univ.dr.ing. Cătălin Gabriel Dumitraș - Fac. de Construcţii de Mașini și Management 

Industrial; 

- Prof.univ.dr.ing. Cristian Ioan Foșalău – Fac. de Inginerie Electrică, Energetică și 

Informatică Aplicată 

- Prof.univ.dr.ing. Gilda Gavrilaș - Fac. de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria 

Mediului 

- Șef lucrări dr.ing. Rodica Harpa – Fac. de Textile, Pielărie și Management 

Industrial  

 reprezentantul sindicatului  

        - Lector.univ.dr.  Marcel Romică Roman – Fac. de Electronică, Telecomunicații și 

          Tehnologia Informației 

 reprezentantul studenților 

- Alistar Mărioara  - Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată 

 reprezentantul personalului didactic auxiliar  
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     -  ing.Florea Gabriel – Direcția Generală Administrativă. 

 

Pe parcursul anului 2015, Comisia de Etică Universitară a efectuat următoarele activități: 

 analiza unui caz de posibilă faptă de plagiat în cazul a două cărți care se regăseau în dosarul 

de concurs a unui candidat. Adresa înregistrată sub nr. 1553/04.02.2015,  este formulată 

de Facultatea de Textile Pielărie și Management Industrial și înaintată către Prorectoratul 

Didactic. Comisia de etică universitară a constatat validitatea sesizării respective și a 

întocmit un referat prin care se propune înaintarea cazului către Comisia Naționala de 

Etică, editură și către Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.  

 analiza adresei nr. 4446/06.03.2015 privind contestații la raportul de caz întocmit de către 

comisia de etică universitară. 

 elaborarea unui răspuns către Direcția Generală a Învățământului Universitar din cadrul 

MENCŞ urmare a adresei nr. 7282/15.04.2015 privind o plângere înaintată către minister 

de către un cadru didactic din Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași. 

 analiza adresei nr. 8581/04.05.2015 privind comportamentul abuziv al unui cadru didactic 

care ocupă o poziție de conducere. 

 analiza adresei nr. 11641/10.06.2015 privind modul de adresare a unui cadru didactic în 

discuțiile cu un coleg. 

 analiza adresei nr. 13096/24.06.2015 înaintată de un cadru didactic privind 

comportamentul neacademic al unui cadru didactic în relațiile de serviciu. 

 analiza adresei nr. 22617/26.10.2015 înaintată de un cadru didactic privid modul de 

întocmire a statelor de funcții. 

 analiza adresei nr. 22616/26.10.2015 înaintată de un cadru didactic privind modul de 

organizare a admiterii la doctorat. 

 elaborarea și înaintarea către Consiliul de Administrație a unui răspuns  înregistrat sub nr. 

22453/23.10.2015 cu privire la acțiunile și sancțiunile dispuse de către Comisia de Etică 

Universitară, solicitate de către SAR (Societatea Academică Română). 

 analiza adresei nr. 23536/03.11.2015 privind comportamentul și limbajul utilizat în discuții 

a unui cadru didactic. 

 analiza adresei nr. 25579/26.11.2015 înaintată de un angajat al universității privind 

comportamentul neacademic al unui cadru didactic din  universitate. 

 analiza implicării unui cadru didactic într-un caz de plagiat a unei teze de doctorat realizată 

în universitatea noastră, caz de plagiat depistat la Universitatea „Transilvania” Brașov. 

Cazul a fost rezolvat demonstrându-se nulitatea plângerii. 

 înlocuirea reprezentantului studenților din Comisia de Etică Universitară. 
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CAP.VIII. SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE  

A ABSOLVENŢILOR   

UNIVERSITĂŢII TEHNICE “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 

AFERENTĂ PROMOŢIILOR  2012 – 2015 
 

Obiectivele pentru realizarea misiunii Centrului de consultanţă în orientarea pro şi 

postuniversitară ( CCOPP) pentru anul 2015, au fost: 

I. Atragerea a cât mai mulţi candidaţi pentru concursul de admitere la examenul pentru studii 

de licenţă în anul universitar 2015/2016; 

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

absolvenţilor Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

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

studiile 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 telefon, poşta electronică; 

 A fost actualizată baza de date cu adresele de e-mail a  liceelor şi  inspectoratelor şcolare 

din ţară; 

 Oferta educaţională pentru admitere a fost afişată la toate liceele și colegiile liceale din  

Iaşi  și a fost transmisă pe adresele de e-mail la toate inspectoratele şcolare din Moldova și la 

liceele din ţară; 

 

 Periodic au fost înregistrate în baza de date chestionarele completate de către absolvenţii 

care ridicau diploma de la Rectorat. Aceste chestionare servesc pentru obţinerea de date statistice 

cu privire la inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor.  

    II. Asigurarea consilierii profesionale pentru orientarea în carieră a studenţilor şi 

absolvenţilor Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

 În cursul anului 2015, până la data de 7.01.2016, a fost identificat un număr de 709  

posibilităţi de angajare pentru absolvenţii universităţii noastre, conform tabelului de mai jos. 

 În vederea angajării, au fost consiliaţi un număr de circa 350 de studenţi şi absolvenţi din 

toată universitatea, punându-le 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. La toţi absolvenţii care au solicitat, s-a transmis pe suport informatic sau prin 

intermediul poştei electronice un ghid orientativ pentru absolvenţii în căutarea unui loc de muncă.  

Pe adrese de e-mail, s-au trimis  la toate întreprinderile din baza de date a centrului, propuneri de 

a oferi pentru angajare, absolvenţi care doresc să lucreze după susţinerea examenului de licenţă. 

Săptămânal s-au transmis facultăţilor, studenţilor sau absolvenţilor, locurile de muncă identificate 

şi / sau primite prin poştă de la angajatori;   

La solicitarea facultăţilor (departamentelor), CCOPP a oferit datele necesare acreditării 

acestora, referitoare la companiile care ofereau locuri de muncă absolvenţilor. Toate propunerile 

sosite din partea firmelor de a efectua practica de an sau pregătirea lucrării examenului de licenţă, 
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au fost transmise facultăţilor. A fost actualizată baza de date cu adresele de e-mail ale  societăţilor 

comerciale posibil angajatoare. 

Universitatea a primit din Polonia un  număr de broşuri  cu oferte de muncă pentru 

absolvenţii români, scrise în limba engleză, care au fost transmise facultăţilor și absolvenţilor sau 

studenţilor care se prezentau la biroul CCOPP pentru consiliere în orientare profesională.  

Situaţia ofertelor de locuri de muncă pentru 

 absolvenţii cu examen de licenţă ai promoţiei 2015, la data de 20.01.2016* 

 

Nr. 

crt. 
Facultatea 

Nr. locuri de 

muncă 

1 Automatică şi Calculatoare 12 

2 Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 83 

3 Construcţii şi Instalaţii 85 

4 Construcţii de Maşini şi Management Industrial 
82 

5 Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
110 

6 Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 
66 

7 Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 
34 

8 Mecanică 65 

9 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 86 

10 Textile, Pielărie şi Management Industrial 54 

11 Arhitectură “G.M. Cantacuzino” 18 

12 Pentru orice profil 14 

 Total universitate 709 

 

* în situaţia de mai sus, sunt locurile de muncă identificate numai de către CCOPP şi numai pentru absolvenţii cu examen de licenţă, oferta fiind 

doar pentru inginerii şi arhitecţii fără nicio experienţă!  
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Inserţia profesională pentru anii 2012, 2013 şi 2014 

 

Nr 

crt. 
Facultatea 

Nr. 

absolv

enți cu 

licenţă 

2012 

Nr. 

absolv. 

care au 

ridicat 

diploma 

Nr. de 

absolv. 

angajați 

Procent 

din cei 

care au 

ridicat  

diploma 

(%) 

Nr. 

absolv. 

cu 

licenţă 

2013 

Nr. 

absolv. 

care au 

ridicat 

diploma 

Nr. de 

abs. 

angajați 

Procent 

din cei care 

au ridicat  

diploma 

(%) 

1 
Facultatea de Automatică şi 
Calculatoare 

202 150 136 90,66 213 122 115 94,26 

2 
Facultatea de Inginerie Chimică şi 
Protecţia Mediului 

178 137 107 78,10 133 114 81 71,05 

3 
Facultatea de Construcţii şi 
Instalaţii 

468 460 376 81,73 327 291 200 68,72 

4 
Facultatea de Construcţii de 
Maşini şi Management Industrial 

167 145 85 58,62 140 65 44 67,69 

5 
Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei 

125 105 90 85,71 144 111 90 81,08 

6 
Facultatea de Inginerie Electrică, 
Energetică şi Informatică Aplicată 

263 239 109 45,60 246 124 84 67,74 

7 
Facultatea de Hidrotehnică, 
Geodezie şi Ingineria Mediului 

246 202 152 75,24 182 180 119 66,11 

8 Facultatea de Mecanică 248 134 87 64,92 237 131 91 69,46 

9 
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor 

213 126 71 56,34 174 57 20 35,08 

10 
Facultatea de Textile, Pielărie şi 
Management Industrial 

145 138 50 36,23 161 53 34 64,15 

11 
Facultatea de Arhitectură 
“G.M.Cantacuzino” 

41 3 3 100 65 20 13 65 

12 Total 2296 1839 1266 70.28 2022 1268 1015 68.19 
* au fost utilizate date statistice de la Biroul Statistică  şi Baza de date rezultată din prelucrarea informaţiilor de pe chestionarele completate de 

către absolvenţi în momentul ridicării diplomelor 

 

Nr 

crt. 
Facultatea 

Nr. absolv cu 

licenţă 2014 

Nr. absolv. 

care au ridicat 

diploma 

Nr. de  

absolvenţi 

angajaţi 

Absolventi 

care si-au ridicat 

diploma 

(%) 

1 Facultatea de Automatică şi Calculatoare 177 111 84 75.67 

2 
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediului 
92 110 69 62.77 

3 Facultatea de Construcţii şi Instalaţii 324 57 46 80.70 

4 
Facultatea de Construcţii de Maşini şi 

Management Industrial 
122 55 44 80.00 

5 
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei 
103 96 84 87.50 

6 
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică 
şi Informatică Aplicată 

199 88 57 64.77 

7 
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi 

Ingineria Mediului 
160 115 86 74.78 

8 Facultatea de Mecanică 183 74 50 67.56 

9 
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor 
112 6 6 100.00 

10 
Facultatea de Textile, Pielărie şi 

Management Industrial 
150 37 21 56.75 

11 
Facultatea de Arhitectură 

“G.M.Cantacuzino” 
44 16 8 50.00 

12 Total 1666 765 555 72.77 
 

*  Conform Legii 677 din 2001, absolvenţii nu sunt obligaţi să declare datele personale, din acest motiv, nu au completat chestionarele toți cei care 

au ridicat diplomele 

*  Statistica pentru anul 2015 nu apare, deoarece absolvenţii anului 2015  îşi vor ridica diplomele începând cu luna iunie 2016 
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CAP. IX. BIBLIOTECA 
 

La începutul anului 1948, în sala bibliotecii din Palatul Universităţii, actualul Corp A, 

situat în B-dul Carol I, nr.11, a luat fiinţă Biblioteca Centrală a Institutului Politehnic ”Gheorghe 

Asachi”din Iași, prin unirea bibliotecilor catedrelor de chimie organică, fizică, a laboratoarelor de 

specialitate cu Biblioteca Seminarului Matematic. 

 Începând cu anul 1956 sala de lectură a Bibliotecii, prin vechimea, frumuseţea şi 

originalitatea sa, a fost declarată monument arhitectonic.  

  Biblioteca Universitaţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi contribuie, încă de la 

înființarea sa, la sprijinirea procesului de învățământ și de cercetare, ca parte integrantă a 

sistemului naţional de învăţământ superior. Se încadrează în categoria bibliotecilor de drept public 

și are ca utilizatori principali : studenţi, cadre didactice şi cercetatori. Accesul în biblioteca este 

gratuit pentru beneficiarii interni și contra cost pentru beneficiarii externi.        

 Indiferent de tipul de utilizator, aceștia au acces la întregul patrimoniu documentar, atât în 

sediul central, cât și la cele șapte biblioteci filiale, pe baza permiselor de bibliotecă.  

 În anul 2015 aceasta a fost votată, pe Internet, ca una dintre cele mai frumoase biblioteci 

din lume. Ca urmare a acestei nominalizări, numărul vizitelor și vizitatorilor sălii de lectură a 

crescut semnificativ, la 70 vizite oficiale din ţară şi străinătate și aproximativ 6749 vizitatori. S-

au desfășurat în spațiul sălii de lectură interviuri și filmări, aprobate de conducerea universității.  

 În cadrul evenimentului Iași SCIENCE Festival, pe parcursul a patru zile, în perioada 6 – 

9.04.2015 s-au făcut tururi de prezentare a sălii, la care au participat 156 de grupuri, în număr de 

6046 elevi, din mai multe județe : Botoșani, Bacău, Brăila, Buzău, Galați, Harghita, Iași, Neamț, 

Suceava, Vaslui, Vrancea și Tulcea. 

 Tot în acest an s-a modernizat spațiul aferent Bibliotecii Filiale a Facultății de Inginerie 

Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, îmbunătățindu-se condițiile de depozitare a 

documentelor, prin realizarea instalației de ventilare, prin igienizarea spațiului din depozitul 

filialei, cu o investiție de 145.118,74 lei din bugetul destinat reabilitărilor. 

 Actualmente, Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi funcționează în 

baza Legii Bibliotecilor nr. 334/2002 si Decretul nr. 474/2002 pentru promulgarea Legii 

Bibliotecilor, publicată in Monitorul Oficial nr. 422/18.06.2002 şi republicată în 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 

Regulamentului de organizare și funcționare  a Bibliotecii, UTI.POS.01, aprobat prin Decizia 

nr.3381/23.12.2008 a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității (CEAC). 

Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi s-a adaptat  la noile cerinţe și 

tehnologii, prin elaborarea unei strategii de dezvoltare a colecţiilor şi a serviciilor oferite tuturor 

utilizatorilor. 

Biblioteca Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, reprezintă structura 

organizațională din cadrul Direcției Generale Administrative care coordonează activitățile privind 

informarea și documentarea beneficiarilor săi, prin accesul la un fond total de 981.693 de volume, 

la sfârșitul anului 2015, din care: 

 cărți   - 533.609 volume 

 periodice  - 132.093 volume 

 standarde și descrieri de invenții   - 310.940 volume  

 microformate, documente audiovizuale, colecții electronice - 5.051 volume 

 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 a-şi putea desfăşura 

activitatea în condiţii bune. Pentru anul 2015, Bibliotecii i s-a alocat suma de 398.056,36 lei. 
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                   (lei) 

FONDUL  ALOCAT BIBLIOTECII ÎN PERIOADA  2011-2015 

2011 2012 2013 2014 2015 

412.455,00 409.026,75 404.392,19  

 

368.897,14  

 

398.056,36 

 

De asemenea, biblioteca prin Proiectul ANELIS – Acces Naţional Electronic la Literatura 

Ştiinţifică de Cercetare, oferă utilizatorilor accesul la bazele de date : ScienceDirect,Thomson 

Web of Knowledge, Scopus, Springer Link, ProQuest CSA,Wiley-Blackwel Journals, acoperind 

astfel un mare număr de specialități din domeniul științei, tehnologiei și domeniilor conexe.  

 Numărul total de accesări și căutări în bazele de date menționate mai sus a fost de 176.314, 

din care 162.595 accesări din rețeaua de calculatoare a universităţii, pe bază de IP și 13.719 

accesări în sistem mobil, pe bază de cont și parolă. 

 Contribuţia aferentă anului 2015, pentru proiectul ANELIS PLUS  a fost de 313.397,11 

lei, din care 311.397,11 lei reprezintă abonamentul la bazele de date și 2.000 lei reprezintă taxa de 

membru în cadrul asociației ANELIS PLUS. 

 Se oferă acces și la alte baze de date achiziţionate de bibliotecă : INFOSTANDARD PLUS 

(baza de date full text cu standarde adoptate prin metoda traducerii de catre ASRO) și SINTACT 

(baza de date legislativă pentru serviciile administrative). 

 Biblioteca a fost dotată, din anul 2007, cu programul integrat ALEPH 500 a cărui module 

implementate, de catalogare, circulație şi WebOPAC asigură eficientizarea activitaţii bibliotecii şi 

facilitează beneficiarilor accesul mult mai rapid la informaţii. De pe pagina web a Universităţii 

(http://www.tuiasi.ro), se pot accesa informații despre bibliotecă, se poate accesa catalogul on-

line, precum și  alte cataloage și resurse electronice.  

Înregistrările catalografice în sistemul automatizat sunt în număr de 130.741.  

S-a continuat aplicaţia „Biblioteca Virtuală” (BV) conform Hotărârii Biroului Senatului 

nr. 3510/02.03.2010. S-au înregistrat în „Biblioteca virtuală” următoarele tipuri de 

(documente/publicaţii): articole publicate în cele 10 secţii ale Buletinului Institutului Politehnic 

din Iaşi (rezumate sau full-text), articole publicate pe pagini web, la solicitarea cadrelor didactice, 

conferinţe, congrese, simpozioane organizate în cadrul universităţii (full-text), cărţi (full-text), 

periodice electronice. 

 Numărul total de înregistrări, în Biblioteca virtuală la sfârşitul anului 2015, este de 2286. 

 În prezent, Biblioteca dispune de 485 de locuri de studiu în sălile de lectură, iar prin 

Serviciul Relații cu publicul îşi desfăşoară activităţile în 7 biblioteci filiale, 7 săli de 

lectură/documentare, 6 săli de împrumut la domiciliu și 10 depozite. 

  S-a asigurat înscrierea, accesul și deservirea unui numar de 6.982 de beneficiari  (studenţi, 

masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, personalul universităţii). Au fost consultate  30.816 

publicații, cu o frecvență a beneficiarilor de 23.632. 
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CAP. X. CAMPUSUL   STUDENŢESC 

 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi  are în  proprietate 21 de cămine 

din campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu” şi un cămin destinat angajaţilor universității, 

situat pe strada Grădinari nr. 23.  

În campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu”, pe o suprafaţă de 137.148 m.p., 

conform Cărții Funciare nr. 140500,  sunt amplasate 21 de cămine în care se cazează studenţii 

Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Căminul T6 este scos de la cazare, întrucât 

se execută lucrări de reabilitare, refuncţionalizare şi modernizare, începând cu anul 2008.  

La nivelul anului 2015, situaţia locurilor normate din căminele campusului studenţesc 

„Tudor Vladimirescu”, este prezentată în Tabelul nr.10.1. 

 
Tabelul  nr.  10.1.  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  

   8. Căminul T8 286  

   9. Căminul T9   

10. Căminul T10 440  

11. Căminul T11 400  

12. Căminul T12 329  

13. Căminul T13 323  

14. Căminul T14   324*  

15. Căminul T15 327  

16. Căminul T16 264  
17. Căminul T17 1096  

18. Căminul 

T18 

    452**  

19. Căminul T19  440  

20. Căminul T20  114  

21. Căminul T21  120  

22. Căminul C3  186  
 TOTAL      7797  

Notă:  
* La căminul T14 s-a aprobat conform Hotărârii Senatului nr. 358 din 28 mai 2015 schimbarea destinaţiei  camerei 13 din cameră 
de locuit în spălătorie,  care deserveşte  studenţii cazaţi în căminele T14-T15. 

 
** La căminul T18 s-a aprobat conform Hotărârii Senatului nr. 357 din 28 mai 2015 schimbarea destinaţiei  camerei 2B din cameră 
de locuit în spălătorie,  care deserveşte studenţii cazaţi în căminul T18 

 

Pe cele 7797 locuri de cazare normate, la cazările din perioada 27.09.2015-30.09.2015 (pentru 

anul universitar 2015-2016), au fost cazaţi un număr de 7797 de studenţi. 

74



 
Raport privind starea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi  pentru anul 2015 

 

 

 

 

 

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,  s-a derulat 

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 68.945.242,75 lei din care 13.128.982,75 lei 

TVA, finalizat în anul 2014.  

Anual, pe o perioadă de 5 ani, se întocmeşte Raportul privind  durabilitatea investiţiei, 

raport precedat de vizita reprezentantului  Organismului Intermediar – ADR Nord-Est. 

În luna martie 2015 a fost întocmit Raportul privind durabilitatea investiţiei, aferent 

primului an. 

În 20.11.2015, a fost semnat contractul nr. 25054, având ca obiect furnizarea unui Sistem 

de control acces al persoanelor pentru Campusul studenţesc “Tudor Vladimirescu”. Contractul este 

în valoare de 228000 lei cu TVA, iar furnizorul este S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. şi este în 

prezent în derulare.  

Achiziţia a fost propusă ca urmare a constatării unei necesităţi de siguranţă, securitate şi 

automatizare, a nevoii de a limita accesul anumitor persoane şi de a permite persoanelor autorizate 

să aibă acces facil în zonele prestabilite, doar pe baza unui card de acces. Practic, prin folosirea 

unui sistem de control acces, în spaţiile protejate, se va permite accesul persoanelor în conformitate 

cu anumite reguli prestabilite. 

Detalierea sistemului de control acces se gaseşte în proiectul întocmit de S.C. QUARTZ 

MATRIX S.R.L. Iaşi şi avizat la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi – Serviciul  Poliţiei de 

Ordine Publică. (Aviz 104927/26.05.2015). 

Sistemul de control acces al persoanelor se instalează  în 20 puncte de acces în căminele  

din Campusul studenţesc “Tudor Vladimirescu”. 

Sistemul de control acces în cămine va folosi o soluţie cu card-uri cu „MIFARE 1K” şi va 

fi, în principal, alcătuit din: 20 de sisteme (fiecare compus dintr-o unitate de control acces, un 

modul de conversie RS-485 la TCP/IP, o unitate externă constând într-un interfon cu cititor 

MIFARE de carduri, o unitate internă constând într-un interfon), 20 switch-uri de date, 6 unităţi 

de înrolare a cardurilor, 2 laptop-uri, 2 imprimante pentru carduri, două camere de supraveghere, 

8700 de carduri şi alte elemente şi infrastructura de interconectare a tuturor elementelor din sistem.  
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CAP. XI. ACTIVITATEA STUDENȚILOR  
 

Campusul Studențesc „Tudor Vladimirescu” este al doilea campus ca mărime din țară, este 

plin de forfotă și totodată centrul vieții studențești ieșene. Întreabă orice student sau fost student 

ieșean – nu contează că a făcut Mecanică, Litere sau Horticultură – când spui „Tudor”, spui 

studenție și distracție. E locul unde simți cu adevărat că ești student și unde se întâlnesc zi de zi și 

seară de seară tineri din tot orașul. 

Cu o istorie care începe acum mai bine de 45 de ani, în 1969, când s-au cazat primii studenți 

în căminele T1-2 și T3-4,  „Tudor Vladimirescu” a găzduit an de an mii de studenți, crescând 

odată cu aceștia și căpătând un spirit aparte. Petreceri și cântări la chitară, meciurile naționalei și 

campionate urmărite de toți colegii într-o cameră și sesiuni supraviețuite mai ușor la comun. 

Cu 21 de cămine, o suprafață de aproximativ 14 hectare și 8.000 de locuri de cazare, 

„Tudor” e ca un oraș într-un oraș. Găsești aici tot ce-ți trebuie și, de ești mai comod, nici nu trebuie 

să părăsești campusul.  

Dacă ești ecologist și te preocupă protejarea mediului înconjurător, în campus  găsești până 

și un centru modern de reciclare în spatele căminului T17, unde poți preda PET-uri, doze, sticlă, 

hârtie și electrocasnice precum frigidere, mașini de spălat, telefoane sau tablete. În schimbul lor, 

primești apoi bani sub forma unor bonuri valorice. 

În campus găsești o cantină studenţească cu cele mai bune preţuri din oraș, săli și 

terenuri de sport (șase terenuri de sport în aer liber, o sală de fitness, o sală de aerobic, o sală de 

forță și o sală de jocuri în echipă – fotbal, volei, baschet, tenis de câmp) și un dispensar medical.  

În „Tudor” sunt cam cele mai mici tarife de cazare din țară, media lunară fiind între 100 - 110 

lei. În căminul T17 locuiesc 1096 studenți, acesta fiind al doilea ca mărime din țară. Opt cămine 

sunt dotate cu spălătorii profesioniste, iar ca student vei avea posibilitatea ca, de două ori pe lună, 

să-ți speli și usuci hainele în mod gratuit. 

Universitatea oferă și burse în valoare de 400 de lei pe lună pentru studenții care vor să 

lucreze la cantină part-time și să strângă niște bani de buzunar.   

Direcția Servicii Studențești (DSS) are grijă ca studenții să aibă tot confortul în campus și 

încurajează desfășurarea diferitelor acțiuni în afara orelor de curs. În luna aprilie a fost  Ziua 

Curățeniei în Campus, prilej cu care peste 200 de studenți s-au implicat într-o acțiune de 

ecologizare. În septembrie 2015, 300 de studenți s-au adunat în campus pentru a face curățenie în 

cămine. Zugrăvesc, vopsesc, schimbă paturi și saltele și ajută la repararea ușilor. Au reușit să facă 

astfel economii de 100.000 de euro, bani care vor fi investiți în alte lucrări, precum schimbarea 

ferestrelor termopan unde este nevoie sau îmbunătățirea infrastructurii de internet. 
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De asemenea, studenții universității, sub îndrumarea conducerii Direcției Servicii 

Studențești, participă în fiecare an la Marșul Absolvenților, asigurându-se că Universitatea 

Tehnică este cel mai bine reprezentată.  Grupul de la TUIAȘI se remarcă în fiecare an, fiind cel 

mai bine dispus și cu cele mai inedite sloganuri. 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași are propria echipă de fotbal, care în 

2014 a fost campioană națională și a reprezentat universitatea și România la faza internațională din 

Rotterdam, unde s-au desfășurat Jocurile Universitare Europene - EUGames 2014, unde au 

participat 2830 de sportivi din 280 de centre universitare, reprezentând 174 de universități din 34 

de țări din Europa. Jucătorii au echipamente proprii, în culorile alb-albastru care amintesc de 

tradiția Politehnicii Iași. Începând cu anul 2013, universitatea a participat la mai multe competiţii 

sportive organizate de Federaţia Română de Minifotbal sau desfăşurate sub egida Federaţiei 

Române de Fotbal, obținând rezultate remarcabile. 
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„Tudor Vladimirescu”, la 1/500 

 

Din ianuarie 2015, Campusul studențesc„Tudor Vladimirescu” poate fi vizitat și prin 

intermediul unei simulări 3D pe calculator, beneficiind și de o machetă la scara de 1/500. De 

realizarea acestora s-au ocupat doi studenți care au urmat un internship în cadrul Prorectoratului 

responsabil cu probleme studențești. Construcția machetei a durat aproximativ o lună și a implicat 

multă muncă, nopți nedormite și plăcerea de a face ceva nou pentru universitate din partea 

studenților. Cei doi studenți, unul de la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”și unul de 

la Facultatea de Mecanică, au lucrat trei luni la proiect. O lună a durat realizarea machetei și două 

luni au montat filmul care face turul virtual al Campusului studenţesc „Tudor Vladimirescu” din 

diferite unghiuri. 

Macheta va putea servi viitoarelor proiecte de reabilitare a campusului. Ideea celor doi a 

luat naștere după ce Flavius Vicu s-a întors dintr-o mobilitate în Lille, Franța, la Școala Națională 

Superioară de Arhitectură și Peisagistică, unde campusul este în totalitate al studenților. 
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Marile idei prind viață în Campusul studenţesc  „Tudor Vladimirescu” 

 

În urma unor simple discuții între colegi, în cameră, pe holul unuia dintre cămine sau în 

biroul Direcției Servicii Studențești, ajung să fie în puse în practică proiecte la care contribuie 

uneori studenți din toată țara. 

 

Studenții modernizează Campusul  

 

Ultimul proiect de acest fel este organizarea de către universitate a două concursuri 

studențești, unul de landscaping design și unul de proiectare model totem cămine, în căutarea de 

idei pentru două componente esențiale pentru imaginea campusului. Proiectul vizează 

înfrumusețarea spațiilor verzi din campus și realizarea unor totemuri moderne care să semnalizeze 

căminele.    

Modernizările vor fi făcute cu ajutorul studenților din toată țara, pentru că la concurs s-au 

înscris, pe lângă echipe de la universitățile ieșene, și tineri din Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, 

București și alte orașe. 

În cadrul primului dintre cele două concursuri, studenții sau echipele de studenți trebuie să 

realizeze un proiect prin care să fie reamenajat un loc verde din campus, o parcelă, cu un buget 

maxim de 80.000 de lei. Pe baza acestei parcele va fi apoi reamenajat întregul campus, toate 

spațiile verzi de aici, implementarea făcându-se treptat iar rezultatul final fiind unul unitar.  

Studenții trebuie să includă în proiectele lor soluții de iluminat, mobilier urban și chiar noi 

plantări de copaci. 

Proiectele studenților trebuie să includă și o listă cu materialele pe care vor să le folosească, 

reprezentări 3D și imagini detaliate cu schimbările făcute pe diverse secțiuni.          

Obiectivul final este ca 61.000 de metri pătrați, suprafața de spațiu verde din totalul de 

140.000 de metri pătrați, cât are campusul, să fie complet reamenajați în funcție de proiectul 

câștigător. Echipa sau studentul al cărui dosar este ales, va primi un premiu de 1.000 de lei. 

 

 

 
 

Cel de-al doilea concurs presupune proiectarea unui model de totem care să semnalizeze 

căminele din campus. Totemul va fi iluminat și trebuie să se încadreze într-un buget de 10.000 de 

lei. Studenții înscriși trebuie să menționeze în proiect dimensiunile, forma, structura și materialele 

folosite. În primă fază, patru totemuri vor fi instalate în fața căminelor T1-2, T3-4, T5-6 și T7-8, 

cămine care se află în centrul campusului, urmând ca în anii următori fiecare cămin să aibă în față 

un astfel de totem modern. Realizatorul proiectului câștigător va primi 500 de lei. 
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Studenții au primit fiecare cîte o bursă de 350 de lei pe lună pe perioada internshipului, iar 

materialele necesare și spațiul pentru realizarea machetei au fost asigurate de către DSS. 

 

 
 

Campionatul de Fotbal între Cămine 

 

 În ziua de astăzi este o provocare să scoți studenții din cameră și să-i motivezi să facă sport. 

Cu acest proiect am reușit, deoarece campionatul de fotbal între cămine mobilizează 16 echipe de 

fotbal din 16 cămine ale campusului, iar la fiecare meci participă minim 50-60 de studenți care 

vin să-și susțină echipa căminului în  care locuiesc.  

 
 Proiectul a început în anul 2013 la inițiativa unui grup de studenți și cu sprijinul 

universității, acesta avea să fie startul unei ligi a Campusului Studențesc Tudor Vladimirescu.   

            Încercăm să motivăm studenții prin a-și îmbunătăți spiritul de echipă cu diferite premii, 

cupe și medalii  ce acordă o șansă nouă tuturor echipelor.  

 Campionatul se dorește a fi unul național, care să se desfășoare simultan în mai multe 

campusuri universitare din țară. 

La ultima ediție au participat 200 de sportivi, s-au desfășurat 300 de meciuri la care s-au 

înscris aproximativ 1000 de goluri. Arbitrajul a fost asigurat tot de studenți care au carnet de 

arbitru de categoria I, de la FRF-AJF, pentru liga a-V-a.  
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 Pe toata perioada competiției sportive, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași 

a acordat gratuit  

baza sportivă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicarea studenților a crescut 

de la meci la meci, aceștia și-au achiziționat echipament sportiv pentru echipa lor, pe care le-au 

personalizat cu numele lor și siglele universității. Se simte o necesitate tot mai mare în rândul 

studenților de a participa la astfel de inițiative, de a face sport, de a fi competitivi și de a-și 

demonstra calitățile. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Crăciun, studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași  

colindă  în scop caritabil 

 

În fiecare an, de Crăciun, studenții de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași  

organizează petreceri și spectacole care marchează sărbătorile de iarnă și în cadrul cărora strâng 

bani, haine, alimente, cărți, rechizite școlare și jucării pentru familii defavorizate și bătrâni și copii 

din centre de plasament, pentru a le oferi acestora câteva clipe de bucurie în prag de An Nou. 

Proiectul „Dăruiește de Crăciun”, de exemplu, al Asociației Studenților și Absolvenților 

Facultății de Construcții și Instalații (ASAFCI), este unul de tradiție al organizației studențești, 

fiind anul acesta la a patra ediție. În cadrul proiectului au loc două acțiuni, un meci caritabil între 

studenți și profesori și un bal caritabil, ambele cu scopul de a strânge fonduri pentru o anumită 

cauză caritabilă. Anul acesta, fondurile strânse au fost donate familiei unui băiețel de șapte ani 

care are nevoie să efectueze un transplant de măduvă în afara țării. În cadrul Balului Caritabil, 
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organizat în seara de 16 decembrie, la parterul corpului IC al Facultății de Construcții și Instalații, 

a avut loc un spectacol de colinde și o seară de socializare între cadrele didactice și studenții 

facultății. Meciul a avut loc sâmbătă, 12 decembrie, pe terenul acoperit din baza sportivă a 

universităţii.  

Cei de la Asociația Studenților și Absolvenților TCM din Iași (As de TCM) au făcut 

prăjituri în cămin pe care apoi le-au dăruit colegilor în schimbul unei donații, bani cu care au ajutat 

o familie nevoiașă, cumpărându-le cele necesare pentru Crăciun și pentru perioada 

următoare.„Consider că noi am reușit să le dăruim un zâmbet acestora acum, în prag de sărbători”, 

a spus unul dintre studenții implicați în proiectul As de TCM.  

Voluntarii Ligii Studenților Electrotehniști au pus la cale miercuri, 16 decembrie, o 

Petrecere de Crăciun plină de momente artistice, cu cântec și dans popular și modern, colinde, 

jocuri tradiționale și concerte,toate cu scopul de a dărui cadouri celor de la Căminul de Bătrâni 

„Sfânta Parascheva” din Iași. Din programul serii a făcut parte și momentul asigurat de Ansamblul 

Folcloric Electrotehnist, format din studenții de anul I. 

Christmas Tex Party, petrecere organizată de Asociația Studenților și Tinerilor Ingineri 

Politehniști, marți, 8 decembrie,  i-a avut ca invitați pe Alexandru Tărâțeanu și Manal Al-Tibawi, 

o seară cu muzică, concursuri și distracție. Intrarea a fost liberă, dar participanții au donat haine, 

jucării, alimente și rechizite pentru copiii de la Centrul de Plasament „Sfântul Andrei” din Iași. 

În perioada 3 – 17 decembrie, la sediul Asociației Tehnice de Formare Profesională 

„TEACH ING” Iași din Campusul „Tudor Vladimirescu”, s-a desfășurat campania „Un colind 

pentru un zâmbet!”, aflată anul acesta la a X-a ediție. Membrii asociației au strâns haine, 

încălțăminte și materiale educaționale (materiale didactice, cărți și jucării) pentru 19 copii între 2 

și 15 ani din comuna Bârnova, județul Iași. 

  „Un zâmbet de Crăciun” au adus și cei de la Liga Studenților Facultății de Automatică și 

Calculatoare (LSAC), strângând în seara de 15 decembrie, în cadrul unei petreceri caritabile, bani, 

jucării, haine și alimente pentru două familii defavorizate.  

În cadrul celei de-a cincea ediții a spectacolului caritabil „Un Crăciun fericit... se oferă!”, 

organizat de Asociația Studenților și Absolvenților Hidrotehniști, spectacol cu cântec, dans și 

teatru, voluntarii au strâns donații pentru cei nevoiași. „Sărbătorile înseamnă zâmbete și bucurie 

în inimi, familie și bunătate. Asta încercăm noi să facem prin spectacolul devenit deja tradiție, să 

dăruim o atmosferă de sărbătoare și bunătate celor mai puțin norocoși.” 

La Cantina Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași a avut loc petrecerea „ETeCe 

Crăciun 2015”, organizată de voluntarii Ligii Studenților Electroniști din Iași, care au strâns 

donații și, în parteneriat cu Asociația „Speranță Pentru Îngerași”, le-au trimis copiilor de la 

Complexul de Servicii Comunitare Bucium. 
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Ligile studențești de la TUIAȘI s-au alăturat și proiectului Fericirea din Cutia de Pantofi 

(ShoeBox), alături de alte organizații studențești ieșene, oferind cadouri celor nevoiași 

împachetate în cutii de încălțăminte. 

Astfel de activități au devenit tradiție printre studenții universității  care nu uită niciodată 

de cei mai neajutorați, cărora încearcă să le ofere an de an cîteva clipe de fericire.  

În campus sunt și sediile organizațiilor studențești, care mai mereu au câte o activitate prin 

care aduc studenții la un loc, încercând să-i mai scoată din cămine și să-i facă să fie activi pentru 

câteva ore. 

 

Organizațiile Studențești din cadrul Universității Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iași 

 
În Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, activitățile și manifestările 

studențești sunt susținute și încurajate. La nivelul fiecărei facultăți, funcționează câte o organizație 

studențească, recunoscută și susținută de universitate. Misiunea și obiectivele organizațiilor 

studențești sunt de reprezentare a studenților universității, de realizare de proiecte profesionale, 

sociale și de petrecere a timpului liber, cât și de a aduce o contribuție substanțială la dezvoltarea 

personală a voluntarilor din asociații și a studenților pe care aceștia îi reprezintă. Organizațiile 

studențești au sediile în spațiile din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, în campus 

sau în facultăți, și își desfășoară proiectele la nivel local și național. Întreaga activitate are un 

puternic impact, atât în viziunea comunității academice din universitate, cât și în viziunea opiniei 

publice. 

În cadrul fiecărei organizații studențești sunt organizate atât evenimente generale, cum sunt 

cele sportive, caritabile sau petrecerile, cât și cele nișate pe specificul facultății, cum ar fi Arhi-

Brad la Asociația Studenților Arhitecți Iași, prin care tinerii creează un brad de Crăciun într-o 

manieră arhitecturală, Expo&Burn de la Liga Studenților de la Mecanică, eveniment dedicat 

pasionaților de tuning și motorsport sau IT Marathon de la Liga Studenților Facultății de 

Automatică și Calculatoare, un concurs-maraton de 12 ore de programare. Pe lângă acestea, 

studenții participă și în proiecte mari, alături de colegi din tot orașul, precum Marșul Absolvenților, 

FEstudIS, UniFEST sau Gaudeamus. 

Organizațiile studențești care își desfășoară activitatea în Universitatea Tehnică ”Gheorghe 

Asachi” din Iași sunt: 

1. Asociația Studenților și Absolvenților Facultății de Construcții și Instalații (ASAFCI); 

2. Asociația Studenților Arhitecți Iași (ASAI); 

3. Liga Studenților Electroniști (LS ETC); 

4. Liga Studenților Electrotehniști (LS ETH); 

5. Asociația Studenților și Tinerilor Ingineri Politehniști (ASTIP); 

6. Liga Studenților de la Mecanică (LSM); 

7. Asociația Studenților și Absolvenților Facultății de Știința și Ingineria Materialelor 

(ASAFSIM); 

8. Asociația Studenților Facultății de Automatică și Calculatoare (LSAC); 

9. Asociația Studenților Facultății de Construcții de Mașini (ASTCM); 

10. Asociația Studenților Chimiști „CHEMIS”; 

11. Asociația Studenților și Absolvenților Hidrotehniști (ASAH); 

12. BEST Iași; 

13. AIESEC TUIASI. 
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Fiecare organizație studențească desfășoară activități specifice profilului propriu de 

activitate și din multitudinea proiectelor desfășurate și cu sprijinul universității, prin Direcția 

Servicii Studențești, prezentul raport de activitate va surprinde câteva dintre ele, evidențiind 

impactul asupra studenților cât și asupra întregii comunități. 

1.Asociația Studenților Arhitecți Iași (ASAI) 

 

Asociația Studenților Arhitecți Iași (ASAI) reprezintă studenţii facultăţii de Arhitectură 

„G.M. Cantacuzino” din Iaşi, asociaţi în scopuri şi drepturi comune. Obiectivele urmărite în cadrul 

asociaţiei sunt: informarea în domeniul profesional, stabilirea de contacte cu asociaţii şi alte forme 

de organizare cu acelaşi profil din tară sau din străinătate, cu organizaţii non-guvernamentale, în 

vederea conlucrării, susţinerii reciproce, schimbului de experienţă şi dezvoltării intereselor 

comune.  

Un proiect de amploare organizat de ASAI este MUST-ul de Arhitectură desfășurat în 

perioada 22-24 Octombrie 2015, realizat în parteneriat cu OAR și Facultatea de Arhitectură „G.M. 

Cantacuzino” Iași. Proiectul a cuprins o serie de conferințe și de evenimente interactive. Acest 

eveniment a adus în atenția participanților specialiști din domeniu, în plan național și internațional 

și a urmărit tematica „Arhitectura celuilalt”, încurajând discuții cu privire la teoria de arhitectură. 

Partea practică a fost susținută de către ASAI prin desfășurarea atelierelor și a expozițiilor: 

Workshop de Design Parametric (în parteneriat cu Digital Matters și Bogdan Zaha), Expoziție 

– Design Parametric, Workshop de fotografie de arhitectură (cu Laurian Ghinițoiu), Expoziție – 

Fotografie de Arhitectură, Expoziție de fotografie  „People meet (in) Architecture” (cu Laurian 

Ghinițoiu), Concurs de eseuri  „Arhitectura celuilalt”, Realizare și amplasare pavilioane, Petrecere  

de încheiere  „MUST Party” și Seară de dezbatere „MUST  Talk”. 

 

2. Asociația Studenților și Absolvenților Facultății de Construcții și Instalații din Iași 

(ASAFCI) 

 

Scopul asociației este acela de reprezentare a studenților în fața instituțiilor de învățământ, 

a administrației publice locale, a instituțiilor de cultură, dar și acela de dezvoltare personală a 

acestora prin intermediul activităților cultural-civice, profesionale și a training-urilor. 

Dintre proiectele pe care le desfășoară ASAFCI, emblematic pentru organizație este 

IAcSIc – Întâlnirea Academică și Culturală a Studenților din Ingineria Civilă. IAcSIc este un 

proiect tradițional, ajuns în 2015 la a-V-a ediție, realizat cu sprijinul Facultății de Construcții și 

Instalații din Iași, și vizează participarea activă a studenților și masteranzilor din toată țara în 

acțiuni academice și culturale.  

Proiectul a reunit la Iași un număr de 100 de studenți și cadre didactice din domeniul 

ingineriei civile și ingineria instalațiilor care au participat la un concurs de prezentări a unor lucrări 

științifice în domeniu. Participanții au provenit din șase centre universitare: Brașov, București, 

Constanța, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași. Aceștia au luat parte pe parcursul proiectului la 

prezentări de produse și tehnologii ale firmelor partenere, punându-și la încercare măiestria 

inginerească în cadrul workshop-urilor. Proiectul a avut un impact direct foarte important asupra 

comunității locale deoarece a promovat Iașul ca oraș cultural și academic, oferind oportunități de 

dezvoltare personală și profesională.  

 

3.Liga Studenților Electrotehniști (LS ETH) 

 

      Liga Studenților Electrotehniști este o organizație non-profit care se ocupa cu activități 

extracuriculare constructive pentru studenți. 
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      Studenția este o parte foarte importantă în viața unui tânăr, așadar organizația își propune  

să aducă multă culoare în aceasta etapă: una dintre devizele după care LSETH funcționează este 

„sa ne distrăm constructiv, să descoperim talente și pasiuni, să aducem un anturaj bun prin care 

studenții să se dezvolte personal și profesional”. 

    Proiectul „Galele Electro” este unul dintre cele mai mari evenimente ale organizației, un 

proiect de tradiție care s-a desfășurat și în anul 2015 și presupune o săptămână de evenimente 

artistice, culturale, educaționale și caritabile. 

      Printre activitățile care au însuflețit proiectul se numără donarea de sânge, competiții 

sportive în cadrul bazei sportive din campus, dezbateri publice la care au participat foarte mulți 

studenți din cadrul facultății, sesiuni de training, și nu în ultimul rând delectare la concertul folk, 

rock și hip-hop. 

      Perioada de desfășurare a proiectului a presupus o săptămână în care studenții facultății au 

avut posibilitatea de inter-cunoaștere și de autocunoaștere, o săptămână mult așteptată de studenții 

electrotehniști în fiecare an. 

 

4. Liga Studenților Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași(LSAC) 

 

Liga Studenților Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași are ca scop promovarea 

și apărarea intereselor studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare. De asemenea, 

L.S.A.C. realizează diverse programe și proiecte interactive pentru a putea ocupa timpul liber al 

studenților într-un mod plăcut, distractiv și organizat. Încă din anul 2004 suntem o organizație 

studențească, non-guvernamentală, non-profit și apolitică, membră a USR care dezvoltă proiecte 

în parteneriat atât cu Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași cât și cu diverse companii 

din zona Iașului. 

Principalul obiectiv este dezvoltarea personală a studenților, iar acest fapt îl realizăm atât 

prin dezvoltarea de proiecte ce aduc față în față mediul academic cu piața muncii, cât și prin 

organizări de evenimente non-formale, petreceri, activități de team-building. 

Pentru că activitățile organizației se pretează în mod deosebit pe profilul IT, profilul 

Facultăţii de Automatică şi Calculatoare Iași, LSAC a organizat și în 2015 competiţia „IT 

Marathon”. Aceasta a fost destinată tuturor studenţilor şi elevilor pasionaţi de tehnologie care au 

vrut să-și testeze și să-și îmbunătățească aptitudinile. Astfel, evenimentul a cuprins o serie de 

prezentări și concursuri ce au vizat diferite domenii din sfera IT si astfel a creat un loc în care 

mediul academic și piața muncii s-au întrepătruns într-un eveniment dedicat tinerilor, contribuind 

la dezvoltarea lor personală prin promovarea spiritului competitiv, informarea lor, dar și 

încurajându-i să-și dezvolte aptitudinile pe domeniul IT. 

 

5. Liga Studenților Electroniști din Iași - L.S. ETC 

 

Este o organizație studențească la nivelul Facultății de Electronică, Telecomunicații și 

Tehnologia Informației din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, ce s-a 

înființat în anul 1991.  

Organizația desfășoară anual numeroase proiecte, adresate atât studenților din cadrul 

facultății  cât și celorlalți studenți. Proiectul cel mai important pe care L.S. ETC îl desfășoară în 

fiecare an și care a avut loc și în anul 2015 este ZSE- Zilele Studentului Electronist.       

Acest proiect a fost organizat împreună cu Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei și a devenit tradiție în rândul studenților. Acest eveniment desfășurat pe 

parcursul a șapte zile a avut ca scop realizarea unei strânse legături între firmele de profil din țară 

și studenți, în vederea oportunităților de angajare pentru viitorii absolvenți și nu numai.  
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 ZSE-ul a găzduit în ediția din 2015 o serie de evenimente precum: 

 Prezentări de companii; 

 Training de Baze de Date; 

 Intocmește-ți CV-ul corect; 

 Concurs național „ PCB: Testare și Verificare”; 

 Concurs național „ Circuite electronice și aplicații – Laurențiu Turic”; 

 Student pentru o zi. 

 

6. Liga Studenților Facultății de Mecanică (LSM) 

 

Liga Studenţilor Facultății de Mecanică a fost înfiinţată în anul 1993, este entitate 

nonprofit, autonomă, neguvernamentală, fără scopuri politice, lucrative ori patrimoniale. Scopul 

principal al activităților Asociației îl constituie promovarea și protecția drepturilor studenților 

Facultății de Mecanică, precum și promovarea și sprijinirea acțiunilor cultural civice ale acestora. 

1. Petrecere tradiţională - este petrecerea ce o organizăm în campusul Tudor Vladimirescu, 

petrecere prin care promovăm şi susţinem studenţii cu talente artistice.  

2. Caravana FM 

Caravana Facultăţii de Mecanica, are ca scop prezentarea ofertei educaţionale în rândul 

liceenilor, a facultății, a universităţii, dar și a ligii studenților. Munca depusă de voluntari este 

evidenţiată prin numărul tot mai mare de studenţi înscrişi la facultate în anul I. 

3. Ziua Drepturilor Studentului 
Acest proiect reprezintă o dezbatere a problemelor studenţeşti. Problemele evidenţiate de 

studenţi sunt adunate într-o urnă şi dezbătute împreună cu conducerea facultăţii în faţa studenţilor.  

4. Team Building 

5. LSM Drift TEAM 

Acest proiect a presupus construcţia unei maşini de drift de către studenţi din pasiune 

pentru pasiune. Această maşină a avut la bază o caroserie BMW, care a suferit nenumărate 

modificări și îmbunătăţiri pentru ca maşina să fie una sigură şi precisă. Pentru ca performanţele să 

fie remarcabile, a fost montat un motor BMW 2.8 aspirat, ce dezvoltă o putere destul de mare încât 

sa fie un devorator de cauciucuri. Maşina are în dotare o „cuşcă” de protecţie care poate salva 

pilotul în cazul unei coliziuni. Pentru realizarea maşinii, studenții au petrecut nopţi și zile întregi 

în garaj, dar rezultatul final a întrecut aşteptările. 

6. Expo&Burn  

Când spunem Expo&Burn, ne referim la un concept care unește toți pasionații de tuning și 

iubitori ai motor-sportului , dar în același timp ne referim la un eveniment cu tradiție care a ajuns 

la ce-a de a-VII-a ediție. Acest proiect a ajuns în foarte scurt timp să fie recunoscut și la nivel 

național și este în continuă dezvoltare. 

Unii dintre cei mai buni piloți din România  au participat la Expo&Burn. Proiectul este 

structurat pe mai multe probe cum ar fi: 

 Tuning interior/exterior 

 Tuning jante 

 Demo drift 

 Sound 

 Concurs de îndemanare   

La prima ediție, evenimentul a început în faţa căminului T10 cu un număr redus de 

spectatori, dar în ultimii ani Expo&Burn a fost realizat în una din cele mai mari parcări din Iaşi, 

întrucât au fost prezenți un număr de 17.000 de spectatori. La ultima ediţie au participat la proba 

de îndemanare 121 de mașini, 71 la tuning, iar spectacolul a fost asigurat de 14 mașini de drift. 
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7. Asociația Studenților și Absolvenților Hidrotehniști (A.S.A.H.) 

 

Asociația Studenților și Absolvenților Hidrotehniști (A.S.A.H.) este o organizație non-

guvernamentală, apolitică și non-profit, ce are drept scop susținerea și promovarea intereselor 

socio-profesionale ale studenților Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului din 

cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. 

Asociația se implică în activitățile cu caracter social-studențesc: cazare, acordarea 

burselor, popularizarea regulamentelor de organizare a activității didactice, colaborarea cu alte 

organizații studențești, atât la nivelul centrului universitar Iași, cât și la nivelul structurilor 

naționale de reprezentare a studenților. 

O parte din proiectele realizate în anul 2015 sunt: 

 Flash-mob de Dragobete – 24 februarie; 

 1 martie ASAHist; 

 8 martie ASAHist & Petrecerile de Mărţişor; 

 Campania “Apă pentru viață”- 22 martie; 

 Vizită de studiu  la staţia de tratare Chiriţa (martie 2015); 

 Ora Pământului; 

 Acţiuni de promovare – informare a facultăţii şi a universităţii în rândul absolvenţilor de 

liceu (la liceele din Moldova) – Caravana Facultăţii; 

 Sesiuni de traininguri (Traininguri AutoCAD, Managementul timpului, Self Discovery, 

Teamwork, Tehnici de comunicare, Leadership ş.a.) 

 Gaudeamus – Festivalul Artei şi Creaţiei Studenţeşti (în colaborare cu ASC Chemis & 

LSAC); 

 Team buildinguri, ecologizări şi plantări de puieţi; 

 Serbare de Crăciun „Un Crăciun fericit…se oferă” & Petrecere de Crăciun 

      parte din realizările recente din 2015 ale asociaţiei: 

 Locul I: Universitariada din cadrul festivalului FEstudIS , Gaudeamus  – Festivalul Artei 

şi Creaţiei Studenţeşti (în colaborare cu organizațiile studențești ASC Chemis & LSAC 

& SSFI), Student Chess din cadrul festivalului Studențiada; 

 Locul III: Cupa Poli din cadrul festivalului Studențiada; 

 Locul IV: Parada FEstudIS (2015). 

 

Proiectul care a reușit să implice toţi membrii Asociaţiei a fost evenimentul anual caritabil 

„Un Crăciun fericit...se oferă”. Organizația a reuşit să reunească studenţii facultăţii cât şi profesorii 

într-un spectacol care a fost menit să aducă bucurii şi speranţă celor defavorizaţi. Spectacolul a 

fost unul cu tematică de Crăciun fiind prezentate obiceiuri de iarnă dar şi momente actoriceşti, 

muzicale şi de dansuri tematice, toate cu participarea membrilor asociaţiei. S-a organizat şi o 

licitaţie unde cadrele didactice au participat cu interes, achiziționând în scop caritabil obiecte, 

donate la rândul lor de membri asociaţiei. Pentru menţinerea interesului tuturor asupra 

spectacolului, s-au oferit şi premii în urma unei tombole. Devenit deja tradiţie, acest spectacol a 

reușit și în 2015  să fie unul dintre cele mai îndrăgite proiecte ale asociaţiei datorită diversităţii de 

care organizația a reușit să dea dovadă. Membrii au arătat că voluntariatul este una dintre cele mai 

importante metode de a se dezvolta personal prin comunicare, muncă de echipă şi dăruire. 
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8. Asociația Studenților Chimiști „Chemis” Iași 

 

Asociația Studenților Chimiști „Chemis” Iași, membră a Uniunii Naționale a Studenților 

din România și membră fondatoare a Federației Organizațiilor de Tineret este cea mai veche 

organizație studențească din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, aceasta fiind 

înființată pe 22 Februarie 1990. În toți acești ani, scopul asociației a fost susţinerea şi promovarea 

intereselor socio-profesionale ale studenţilor de la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediului, sprijinirea activităţii de modernizare a învăţământului tehnic ieşean, asigurarea cadrului 

specific desfăşurării activităţilor profesionale, sociale şi culturale ale membrilor săi, dar mai ales 

participarea directă la îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi de viaţă ale acestora.  Având o echipă 

tânără, dinamică şi dornică de afirmare, Asociația Studenților Chimiști „Chemis” Iași doreşte să 

se implice în prezent în proiecte sociale şi profesionale de cât mai mare amploare, proiecte ce au 

ca scop îmbunătăţirea vieţii studenţeşti. 

Pe parcursul anului 2015, organizația a desfășurat numeroase proiecte și manifestări dintre 

care amintim: 

 Vizita la centrul de copii Don Bosco cu ocazia zilei de Sf. Nicolae 

  Cu ocazia zilei de Sf. Nicolae, voluntarii asociației CHEMIS au mers pentru o zi la centrul 

de copii Don Bosco pentru a le face daruri, a cânta colinde și de a petrece timp alături de copii 

proveniți din familii defavorizate. Darurile au constat în dulciuri și jucării, iar fondurile pentru 

aceste daruri au fost obținute în urma unei petreceri caritabile desfășurate de Halloween. Unii 

voluntari au venit și perioade mai lungi la centru pentru a ajuta copii la teme și a le oferi o educație 

non-formală. 

 Ziua mondiala a apei 

       Cu ocazia zilei mondiale a apei voluntarii asociației CHEMIS au dorit să facă mai vizibilă 

problema poluării apelor, mai ales a râului Bahlui ce curge de-a lungul campusului academic al 

universității. Voluntarii au ecologizat ambele maluri ale râului Bahlui. 

 Inițiativa Verde  

            Inițiativa Verde a fost un proiect creat și desfășurat exclusiv de asociația studenților 

chimiști CHEMIS Iași. Acesta a avut ca scop conștientizarea în rândul studenților și elevilor în 

legătura cu impactul deșeurilor urbane de pe raza municipiului Iași. Pentru a crește vizibilitatea 

acestui proiect, asociația CHEMIS a colaborat cu patru licee din municipiul Iași și cu Facultatea 

de Inginerie Chimică și Protecția Mediului Iași. Proiectul s-a desfășurat de-a lungul unei 

săptămâni, timp în care s-au organizat seminarii în care s-a discutat problema deșeurilor, o 

conferință de presă și o ecologizare a campusului academic al universității. 

 

             9. AIESEC TUIASI 

 

          În anul 2015 AIESEC a început colaborarea directă cu Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iași prin  intermediul Grupului de Inițiativă AIESEC TUIASI format inițial din 7 

membri. Pe parcursul anului, grupul de inițiativă a realizat în cadrul Universității Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iași  următoarele proiecte: 

 

Recrutarea de membri din primăvară: 

           Aceasta a fost o activitate cu caracter intern, obiectivul principal fiind acela de lărgire a 

grupului de inițiativă și cooptarea de noi voluntari dornici de a se implica în proiectele organizației. 

Ca rezultat, organizația s-a bucurat de 10 membri noi care au trecut de toate etapele de selecție. 
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Teaching Romanian Youth (TRY): 

           Organizația s-a bucurat de prezența domnului Brahim, din Algeria care a predat limba 

engleză timp de 2 luni studenților de la Universitatea Tehnică. TRY a fost  realizat împreună cu 

centrul de limbi Twinkle Star. La acest proiect s-au înscris 28 de studenți dintre care 18 au 

finalizat cu success cursul și au primit diplomă. 

AIESEC Academy – Școala de IT: 

            Un alt proiect pe care AIESEC TUIASI l-a desfășurat în cadrul Universității Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iași a presupus o serie de traininguri pe zona de IT, susținute pentru 

studenți cu scopul de a le facilita intrarea în companiile de IT prin  oferirea unor internshipuri la 

finalul  proiectului. În cadrul proiectului au participat 59 de studenți dintre care 26 de la 

Universitatea Tehnică. 

            Activitatea AIESEC TUIASI este în plină desfășurare și într-o continuă dezvoltare, 

intențiile și interesele organizației fiind acelea de a facilita studenților din cadrul Universității 

Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași programe de internship în străinătate, acces la cursuri de limbi 

străine realizate în parteneriat cu instituții locale și nu în ultimul rând experiențe de autocunoaștere 

și inter-cunoaștere. 

 

10. BEST Iași 

Studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași se pot înscrie și în Board of 

European Students of Technology (BEST), organizație studențească internațională prezentă în 

33 de țări și 96 de universități tehnice din lume, care pune accentul pe gândirea multilaterală, 

interesul pentru cultură și dezvoltare personală, ale cărei întâlniri bianuale aduc împreună peste 

300 de oameni. Prin traininguri, voluntarii învață lucruri noi, care îi dezvoltă din punct de vedere 

personal și profesional. Coordonatorii și conducerea organizației se schimbă în fiecare an, pentru 

a oferi tuturor șansa de a experimenta și a evolua în cadrul colectivului. 

Dintre proiectele pe care BEST Iași le-a desfășurat în cadrul Universității Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iași, pe parcursul anului 2015, amintim: 

 

EBEC (European BEST Engineering Competition) 20-22 Octombrie 2015 

Competiția se organizează o dată pe an în 33 de țări și 88 de universități și este cea mai 

mare competiție inginerească din Europa, ce adună împreună peste 6500 de studenți cărora le oferă 

oportunitatea de a folosi cunoștințele tehnice dar și non-tehnice într-un mediu competitiv. 

În Iaşi se organizează una dintre etapele locale, competiţia presupunând 2 secțiuni: Team 

Design şi Case Study. Cele 2 teme de anul acesta au fost: 

 Team Design: Dispozitiv de aruncare a unui obiect către o țintă 

 Case Study: Iași - Smart City 

Experiența din cadrul secțiunii Team Design a încurajat creativitatea, ingeniozitatea și 

abilitățile inginerești ale studenților. Secțiunea Case Study a presupus rezolvarea unei probleme 

tehnice sau de management, scopul fiind obținerea unui rezultat cât mai eficient. 

Pe lângă cele 2 etape, BEST Iași a adus în fiecare an o nuanță de noutate acestui eveniment 

prin realizarea unei etape de Show&Tell, unde studenții își prezintă propriile proiecte și răspund 

la o sesiune de întrebări adresate de persoanele prezente. 

 

JobShop 

 Evenimentul național de carieră JobShop și-a propus și în cadrul ediției 2015 să faciliteze 

colaborarea dintre studenți, companii şi universitate, cu scopul de a îndeplini nevoile profesionale 

ale studenților și absolvenților și de a-i aduce pe aceștia mai aproape de job-ul dorit. 
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 JobShop a oferit studenților și absolvenților oportunitatea de a interacționa în mod direct 

cu reprezentanții companiilor, în vederea formării, dezvoltării și pregătirii lor pentru o viitoare 

carieră. 

 În acest sens, aceştia au avut posibilitatea de a participa la următoarele activităţi din cadrul 

evenimentului: 

 JobShop Café, o activitate prin care studenții au avut oportunitatea de a purta o 

conversație deschisă cu reprezentanții companiilor într-un mediu nonformal, la o cafea; 

 Cariere de succes, activitate sub forma unui discurs oratoric, susținut de antreprenori, 

lideri, experți în domeniu, pe tema succesului în carieră, urmat de o discuție liberă între 

aceștia și studenți; 

 Atelier tehnic, activitate cu caracter practic care a  venit în sprijinul studenților cu scopul 

de a-i pregăti sau testa în diferite domenii; 

 Zile de Standuri, ce au avut ca scop prezentarea detaliată a companiilor și a beneficiilor pe 

care le au de oferit studenţilor. 

 

BEST Training Weekend  (BTW) 

 

 BEST Training Weekend este un eveniment educațional,  ajuns la cea de-a cincea ediție 

care constă în sesiuni de training gratuite, menite să ajute la dezvoltarea și pregătirea studenților.  

 Timp de 3 zile studenții au avut oportunitatea de a-și dezvolta latura personală cu ajutorul 

sesiunilor de training de soft-skills. De asemenea, aceștia au participat la diferite workshop-uri 

dezvoltându-și astfel atât cunoștințele tehnice, cât și abilitățile practice. 

 BEST Iași, a organizat pentru studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași 

sesiuni de training sustinute de traineri specializaţi sau de companii de training, unde participanții 

au dobândit la finalul sesiunilor de training cunoștințe privind managementul proiectelor, lucru în 

echipă, leadership, managementul timpului, feedback, comunicare,              networking sau 

managementul informației. 

Astfel, la finalizarea studiilor, studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași 

vor fi nu doar ingineri profesioniști ci vor avea și competențele necesare pentru a fi liderii de mâine 

ai marilor firme și companii locale, naționale și internaționale. 
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CAP. XII. RAPORTUL PENTRU ANUL 2015 

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 şi Consiliului de Administraţie 

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 cuprinde mecanisme de autocontrol, iar 

aplicarea măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor. 

În conformitate cu prevederile OMFP nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice 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 că la data de 31 decembrie 2015, sistemul de 

control intern/managerial al Universităţii Tehnice „Gheroghe Asachi” din Iaşi este parţial 

conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial. 
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