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Cuvântul  Rectorului 
 

 

Situaţia eterogenă din sfera învăţământului superior, mult mai vizibilă 

odată cu extinderea Uniunii Europene, liberalizarea pieţei internaţionale a 
muncii, favorizată tot de existenţa unei Europe încă unite, au constituit 

premisele obiective ale apariţiei necesităţii integrării învăţământului superior 

în spaţiul european. În acest context, învăţământul de inginerie şi 
arhitectură, promovat în universitatea noastră de cadre didactice de 

excepţie, prin performanţele remarcabile în plan educaţional şi ştiinţific, 
creează certitudinea unei educaţii universitare cu adevărat europene. 

 Astfel, dezvoltarea intelectuală si profesională a oricărui student are 
tot sprijinul afectiv uman şi logistic pentru atingerea scopului pentru care a 

fost aleasă această universitate, o universitate cu o tradiţie de peste 200 de 
ani în inginerie şi peste 80 de ani de existenţă oficială. Evident, că pentru 

împlinirea acestui deziderat, consecvenţa şi devotamentul faţă de opţiune 
devine esenţială.  

În acest context, învăţământul de inginerie şi arhitectură, promovat în 
cele 11 facultăţi ale universităţii noastre de cadre didactice de excepţie, prin 

performanţele remarcabile în plan educaţional şi ştiinţific, creează 
certitudinea unei educaţii universitare cu adevărat europene. Și este firesc 

să fie astfel într-o universitate situată în topul universităţilor româneşti 

indiferent de criteriile de evaluare utilizate, o universitate situată într-un 
oraş academic prin excelenţă, o universitate care reprezintă polul educaţiei 

tehnice în jumătatea de răsărit a ţării. 
Pentru toate acestea, se cuvine să mulţumim şi să ne înclinăm cu 

respect înaintea tuturor celor care au clădit Politehnica ieșeană, tuturor celor 
care au contribuit la poziţia de lider a Politehnicii ieşene şi tuturor celor 

pentru care acum Politehnica ieşeană se confundă cu viaţa lor. Și le 
promitem că vom duce mai departe acest crez, crezul că învăţământul 

universitar tehnic este acasă la Iaşi. 
     

    
                                                    RECTOR, 

                                                   Prof.univ.dr.ing. Dan CAȘCAVAL 

 
 

 

Birou 5
Cross-Out



 
Raport privind starea UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi  pentru anul 2017 

 
 

 

La elaborarea Raportului privind starea UniversitŁŞii Tehnice ñGheorghe Asachiò din Iaĸi  

pentru anul 2017,  au contribuit : 

 
 
 
 

RECTOR :  Prof.univ.dr.ing. Dan CAἧCAVAL 

Prorector cu activitatea de management al resurselor : Prof.univ.dr.ing. Dumitru Marcel ISTRATE 

Prorector cu activitatea didacticŁ Ἠi asigurarea calitŁἪii: Prof.univ.dr.ing. Neculai SEGHEDIN 

Prorector cu activitatea de cercetare , dezvoltare ĸi inovare: Prof.univ.dr.ing. Maria Carmen LOGHIN 

Prorector cu activitatea de relaŞii internaŞionale :  Prof.univ.dr.ing. Irina LUNGU 

Prorector cu activitatea de informatizare  Ἠi comunicaἪii digitale : Prof.univ.dr.ing. Daniel CONDURACHE 

Prorector cu  activitatea de relaἪii cu studenἪii : Prof.univ.dr.ing. Cezar OPRIἧAN 

Director pentru studiile universitare de doctorat : Prof.univ.dr.ing. Liviu GORAķ 

Director General Administrativ : Dr.ec.jur. Petru CONDREA 

Director  D.E.A.C. : Prof. univ.dr.ing. Constantin SŀRMŀķANU 

Preĸedinte Comisia de EticŁ UniversitarŁ : Prof.univ.dr.ing.  Gilda GAVRILAἧ   

Ligile studenἪeἨti  

Reprezentantul studenἪilor  : Andrei GAZEA 

Tehnoredactare : Ec. Angelica URZICŀ 

 
                                

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
Raport privind starea UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi  pentru anul 2017 

 
 

CUPRINS 
 

 
I.    PREZENTAREA UNIVERSITŀŝII             pag.   7 

 
II. REZULTATELE ACTIVITŀŝILOR DE CERCETARE ķTIINŝIFICŀ     pag.  25 
 
III.      ASIGURAREA CALITŀŝII ACTIVITŀŝILOR DIN CADRUL  
 

UNIVERSITŀŝII                pag.  33 
 
IV.       SITUAŝIA FINANCIARŀ A UNIVERSITŀŝII , PE SURSE DE FINANŝARE  
 

ķI TIPURI  DE CHELTUIELI                pag.  47 
     
V.  SITUAŝIA PERSONALULUI ķI A POSTURILOR VACANTE DIN  
 

CADRUL UNIVERSITŀŝII                      pag.  53 
                                   
VI.  SITUAŝIA RESPECTŀRII ETICII UNIVERSITARE             pag.  55 
 
VII.  SITUAŝIA INSERŝIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŝILOR          pag.  59 
 
VIII.  BIBLIOTECA                  pag.  65 
 
IX. CAMPUSUL  STUDENŝESC                pag.  73 
 
X. ACTIVITATEA STUDENἩILOR                                                                        pag.  99 
 
XI. RAPORTUL PENTRU ANUL 2017 ASUPRA SISTEMELOR DE 
  
           CONTROL MANAGERIAL                pag. 113 
 
 
 

ANEXE 
 

 
 
 

 
 





 
Raport privind starea UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi  pentru anul 2017 

 

7 

                                   
CAP.I. PREZENTAREA UNIVERSITŀŝII 

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

raport include urmŁtoarele informații :  
a) situația financiarŁ a universitŁții, pe surse de finanțare și tipuri de cheltuieli;  
b) situația fiecŁrui program de studii;  
c) situația personalului instituției;  
d) rezultatele activitŁții de cercetare;  
e) situația asigurŁrii calitŁții activitŁților din cadrul universitŁții;  
f) situația respectŁrii eticii universitare și a eticii activitŁților de cercetare;  
g) situația posturilor vacante;  
h) situația inserției profesionale a absolvenților din promoțiile precedente. 

Raportul privind starea universitŁἪii e accesibil pe pagina WEB a UniversitŁἪii Tehnice 
ĂGheorghe Asachiò din IaἨi: http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/informare-publica/informatii-
cu-caracter-general. 

I.1. Cadrul juridic de organizare ĸi funcŞionare, misiune ĸi obiective 
I.1.1. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare 

Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi este o instituŞie de ´nvŁŞŁm©nt superior 
de stat, acreditatŁ. De la ´nfiinŞarea ´n 1937, aceasta a funcŞionat ne´ntrerupt ĸi sub denumirile: 
ķcoala PolitehnicŁ ĂGheorghe Asachiò ĸi Institutul Politehnic ĂGheorghe Asachiò (1948). Noua 
denumire dateazŁ din 1993, iar structura actualŁ este reglementatŁ prin HG 376/ 2016 . 

 
I.1.2. Misiune  

 

Universitatea Tehnic« "Gheorghe Asachi" din IaἨi este o universitate de cercetare 
avansatŁ Ἠi educaἪie, a cŁrei misiune este sŁ desf«Ἠoare activitŁἪi specifice de creare, valorificare 
inovatoare a cunoaἨterii Ἠi transfer cŁtre societate, ´n domeniile fundamentale: ἧtiinἪe inginereἨti, 
ArhitecturŁ Ἠi urbanism, precum Ἠi ´n domenii interdisciplinare Ἠi complementare, ´n comunitatea 
localŁ, la nivel regional, naἪional Ἠi internaἪional. Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din 
IaἨi ´Ἠi asumŁ, ´n conformitate cu misiunea Ἠi obiectivele adoptate ´n Carta universitŁἪii, rolul de 
for de ´nvŁἪŁm©nt, de cercetare ἨtiinἪificŁ Ἠi de culturŁ. Printre prerogativele acesteia se numŁrŁ: 

a) rolul de transmitere a cunoἨtinἪelor cŁtre noile generaἪii, de formare profesionalŁ prin 
studii de licenἪŁ, de masterat, de doctorat Ἠi postuniversitare, stimul©nd g©ndirea Ἠi creativitatea, 
care sŁ asigure Ἠanse reale ´n competiἪia pe piaἪa forἪei de muncŁ. Ċn acelaἨi timp, universitatea se 
adreseazŁ ´ntregii societŁἪi, ´n vederea educŁrii Ἠi instruirii permanente, ´n concordanἪŁ cu 
evoluἪia ἨtiinἪei Ἠi tehnologiei la nivel mondial;  

b) desf«Ἠurarea activitŁἪii de cercetare ἨtiinἪificŁ, dezvoltare, inovare Ἠi transfer 
tehnologic, valorificarea Ἠi diseminarea rezultatelor acestora, cu rol de componente inseparabile 
de procesul instructiv ï formativ, pentru a contribui la progresul tehnologic, economic Ἠi social ï 
cultural, ´n sensul dezvoltŁrii durabile Ἠi al evoluἪiei cŁtre societatea cunoaἨterii. 
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I.1.3. Obiective 

 
Pentru realizarea misiunii asumate, Universitatea ´ĸi desfŁĸoarŁ activitatea conform 

Planului Strategic (Anexa 1). Acesta se realizeazŁ conform obiectivelor operaŞionale anuale, a 
cŁror realizare se subordoneazŁ urmŁtoarelor obiective strategice generale:  
▪ Promovarea ĸi susŞinerea unei autonomii universitare reale ĸi responsabile; 
▪ SusŞinerea fermŁ, coerentŁ ĸi adaptatŁ a iniŞiativelor relevante de promovare a ofertei ĸi 

valorilor educaŞionale ĸi ĸtiinŞifice ale universitŁŞii, pentru creĸterea atractivitŁŞii sale, a 
vizibilitŁŞii naŞionale ĸi internaŞionale, precum ĸi a rolului universitŁŞii noastre ´n mediul 
economic ĸi social; 

▪ Asigurarea calitŁŞii programelor de studii de licenŞŁ, masterat, doctorat ĸi a altor programe de 
educaŞie ĸi formare continuŁ, ´n contextul nivelului actual de cunoaĸtere ĸi de dezvoltare a 
societŁŞii; 

▪ PoziŞionarea prioritarŁ a cercetŁrii ĸtiinŞifice ĸi inovŁrii la un nivel performant, care sŁ 
genereze premisele creŁrii plus-valorii; 

▪ Accederea unor poziŞii superioare ´n ierarhia universitŁŞilor din Rom©nia ĸi la nivel 
internaŞional; 

▪ Asigurarea unor schimburi internaŞionale de studenŞi ĸi profesori, ´ntre universitatea noastrŁ 
ĸi universitŁŞi din strŁinŁtate, ´n spiritul transferului de valori ĸi culturi; 

▪ Dezvoltarea unor relaŞii stabile cu piaŞa muncii, ´n vederea adaptŁrii programelor 
educaŞionale din universitate la nevoile unitŁŞilor economice ĸi pentru asigurarea unei bune 
inserŞii profesionale a absolvenŞilor; 

▪ Promovarea realizŁrilor ĸi imaginii instituŞiei ´n ´nvŁŞŁm©ntul preuniversitar, ´n massmedia, 
´n organizaŞiile guvernamentale ĸi non-guvernamentale pentru susŞinerea intereselor 
universitŁŞii; 

▪ Reducerea birocraŞiei activitŁŞilor universitare, indiferent de domeniul de activitate; 
▪ Informatizarea activitŁŞilor universitare; 
▪ Managementul coerent, responsabil ĸi activ al resursei umane, al resurselor financiare ĸi 

materiale ale universitŁŞii, cu creĸterea rolului facultŁŞilor ´n crearea ĸi gestionarea autonomŁ 
a propriilor resurse; 

▪ Comunicarea eficientŁ ĸi realŁ cu reprezentanŞii studenŞilor din consiliile facultŁŞilor ĸi din 
Senatul universitŁŞii, precum ĸi cu reprezentanŞii organizaŞiilor studenŞeĸti; 

▪ Asigurarea pentru studenŞi a unor condiŞii optime de studiu ĸi acordarea unor facilitŁŞi: 
acordarea de burse, servicii de cazare, modalitŁŞi de petrecere a timpului liber, la cele mai 
ridicate standarde europene; 

▪ Implicarea activŁ ĸi consistentŁ a universitŁŞii ´n viaŞa socialŁ ĸi economicŁ la nivel local, 
regional ĸi naŞional; 

▪ Continuitatea susŞinutŁ a procesului de internaŞionalizare a universitŁŞii. 
 
Planul strategic este formulat ´n concordanŞŁ cu posibilitŁŞile ĸi aspiraŞiile comunitŁŞii 

academice, prin consultarea facultŁŞilor, departamentelor ĸi direcŞiilor din structura universitŁŞii, 
precum ĸi prin dezbateri ĸi hotŁr©ri ale Senatului. Planul strategic este elaborat ´n conformitate cu 
cerinŞele de dezvoltare viitoare, pornind de la resursele umane ĸi materiale ĸi ofertele 
educaŞionale ĸi de cercetare ĸtiinŞificŁ existente. Planul strategic pentru perioada 2016-2019 ĸi 
planurile operaŞionale anuale (Anexa 2) sunt documente publice, cunoscute de comunitatea 
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academicŁ ĸi sunt accesibile pe pagina WEB a UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi: 
http://www.tuiasi.ro/administratie/directia-generala-administrativa . 

 
I.2. EvoluŞia istoricŁ a UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi 
TradiŞia culturalŁ a oraĸului Iaĸi include ĸi preocupŁri pentru ´nvŁŞŁm©ntul ingineresc. 

Astfel ´n Moldova anului 1562 are loc prima ´ncercare de a pune bazele a ceea ce va deveni, mult 
mai t©rziu, ´nvŁŞŁm©ntul superior, prin ´nfiinŞarea ķcolii Latine de la Cotnari.  

Un moment istoric foarte important este data de 15 noiembrie 1813, c©nd ´nvŁŞatul 
Gheorghe Asachi ´nfiinŞeazŁ Ăun clas de inginerie ĸi de hotŁrnicie ´n limba rom©nŁò, pe l©ngŁ 
Academia DomneascŁ din Iaĸi, aceastŁ ĸcoalŁ put©nd fi consideratŁ nucleul ´nvŁŞŁm©ntului 
tehnic superior din Moldova.  

Ċntre anii 1834-1847 invŁŞam©ntul ingineresc este continuat la Academia MihŁileanŁ ĸi, 
ulterior, ´n cadrul UniversitŁŞii din Iaĸi, ´nfiinŞate ´n anul 1860.  

Ċn fapt, ´nvŁŞŁm©ntul ingineresc s-a realizat ´n ķcoala de electricitate industrialŁ (din 
1910), transformatŁ ´n Institutul Electrotehnic (1912), ĸi ´n Catedra de Chimie tehnologicŁ (din 
1911). 

Un moment hotŁr©tor al istoriei universitŁŞii ´l constituie Decizia nr. 205.660/ 03.12.1937 
a Ministerului EducaŞiei NaŞionale, c©nd, ca  urmare a votŁrii Legii ĊnvŁŞŁm©ntului de cŁtre 
Parlamentul acelor vremuri, ´nvŁŞŁm©ntul superior tehnic este scos de sub egida UniversitŁŞii din 
Iaĸi prin ´nfiinŞarea ķcolii Politehnice ĂGheorghe Asachi òdin Iaĸi, ca instituŞie distinctŁ de 
´nvŁŞŁm©nt superior ingineresc, singura instituŞie de ´nvŁŞŁm©nt superior abilitatŁ sŁ acorde de la 
acea datŁ titlul de inginer. 

Prin reforma   ´nvŁŞŁm©ntului   din   anul   1948  se    ´nfiinŞeazŁ    Institutul     Politehnic  
"Gh. Asachi" din Iaĸi, care funcŞioneazŁ p©nŁ ´n anul 1993 c©nd, ´n cadrul reformei 
´nvŁŞŁm©ntului superior din Rom©nia, Institutul Politehnic "Gh. Asachi" din Iaĸi devine, la 17 
Mai 1993, Universitatea TehnicŁ "Gheorghe Asachi" Iaĸi. 

 
I.3. Activitatea managerialŁ ĸi structurile instituŞionale  
 
I.3.1. Activitatea didactică 

Ċncep©nd din 1990, structura UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò a cunoscut o serie 
de schimbŁri, prin care s-a realizat o adaptare la cerinŞele de instruire ale tinerilor precum ĸi la 
oferta ĸi necesitŁŞile identificate pe piaŞa muncii. 

Ċn prezent, ´n Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi funcŞioneazŁ 11 
facultŁŞi, conform Tabelului I.3.1.a  ĸi un departament subordonat direct universitŁŞii. Ċn acest 
cadru se desfŁĸoarŁ activitŁŞi de studii universitare de licenŞŁ, de masterat, de doctorat ĸi de 
formare continuŁ postuniversitarŁ ĸi, interdependent, activitŁŞi de cercetare ĸtiinŞificŁ. Ċn toate 
acestea sunt cuprinse 677 cadre didactice titulare ĸi 13.393 studenŞi. EvoluŞia numŁrului de 
studenŞi a cunoscut ´n ultimii cinci ani dinamica prezentatŁ ´n Tabelul I.3.1.b. 

 
 
 

http://www.tuiasi.ro/administratie/directia-generala-administrativa
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Tabelul I.3.1.a. FacultŁŞile UniversitŁŞii ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi 

 Facultatea An ´nfiinŞare http:// 

1. AutomaticŁ ĸi Calculatoare 1990 www.ace.tuiasi.ro  

2. Inginerie ChimicŁ ĸi ProtecŞia Mediului ñCristofor 
Simionescuò 1937 www.ch.tuiasi.ro  

3. ConstrucŞii ĸi InstalaŞii 1941 www.ce.tuiasi.ro  

4. ConstrucŞii de Maĸini ĸi Management Industrial 1990 www.cm.tuiasi.ro  

5. ElectronicŁ, TelecomunicaŞii ĸi Tehnologia InformaŞiei 1990 www.etc.tuiasi.ro  

6. Inginerie ElectricŁ, EnergeticŁ ĸi InformaticŁ AplicatŁ 1937 www.ee.tuiasi.ro  

7. HidrotehnicŁ, Geodezie ĸi Ingineria Mediului 1962 www.hidro.tuiasi.ro 

8. MecanicŁ  1948 www.mec.tuiasi.ro  

9. ķtiinŞa ĸi Ingineria Materialelor  1990 www.sim.tuiasi.ro  

10. Textile ï PielŁrie ĸi Management Industrial 1952 www.tex.tuiasi.ro  

11. ArhitecturŁ ĂG. M. Cantacuzinoò  2003 www.arhitectura.tuiasi.ro 

 
Ċn 1995, conform cu HG 568/ 1995, au fost acreditate toate specializŁrile continuatoare ale celor 

´nfiinŞate ´nainte de 1989. Ca urmare a Legii 87/ 2006 a calitŁŞii educaŞiei, procedurile de autorizare, 
acreditare ĸi evaluare periodicŁ au fost parcurse pentru toate programele de studii care funcŞioneazŁ 
actualmente ´n universitate. Programele de studii universitare de licenţă şi de master ale universităţii, ´n 
funcŞiune ´n anul universitar 2016/2017 Ἠi 2017/ 2018, se prezintŁ ´n detaliu ´n Anexa 3. Situațiile cu 

numărul de studenți cu taxă și fără taxă la data de 1 ianuarie 2017 și 1 octombrie 2017  Ἠi Evoluția 

finanțării pe student  sunt prezentate ´n Anexa 4.1. și 4.2. 

 

Tabelul I.3.1.b. EvoluŞia numŁrului de studenŞi ´ntre 2013 - 2018 (raportŁri la 1 ianuarie) 

    NumŁr 
Anul 

Total, din care la 
studii de: LicenŞŁ Master Doctorat Grade did. 

preuniv. 
2013/ 2014 14310 9987 3827 433 63 

2014/ 2015 13755 9497 3718 478 62 

2015/ 2016 13588 9387 3644 552 61 

2016/ 2017 13269 9168 3474 627 37 

2017/ 2018 13393 9288 3451 654 27 

 
Admiterea candidaŞilor ĸi finalizarea studiilor are loc pe bazŁ de regulamente revizuite 

anual, conform criteriilor ministerului de resort. Diplomele ĸi certificatele se acordŁ pe temeiul 
cŁ universitatea este acreditatŁ ĸi cŁ programele de studiu sunt autorizate provizoriu/ acreditate, 
prin HotŁr©re de Guvern. 

 
 
 
 

http://www.ace.tuiasi.ro/
http://www.ch.tuiasi.ro/
http://www.ce.tuiasi.ro/
http://www.cm.tuiasi.ro/
http://www.etc.tuiasi.ro/
http://www.ee.tuiasi.ro/
http://www.mec.tuiasi.ro/
http://www.sim.tuiasi.ro/
http://www.tex.tuiasi.ro/
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Tabel I.3.1.c. EvoluŞia numŁrului de programe de studii ´n intervalul 2013 - 2018 

    Categorii 
Anul 

Universitare de 
licenŞŁ 

Universitare de 
master Postuniversitare Doctorat 

 
2013/ 2014 61 81 106 13 

2014/ 2015 62 82 111 13 

2015/ 2016 60 84 111 13 

2016/ 2017 60 84 111 13 

2017/ 2018 60 84 113 13 

Pentru a rŁspunde cerinŞelor de instruire actuale ale tinerilor precum ĸi pieŞei muncii, 
Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi ĸi-a lŁrgit ĸi diversificat continuu oferta 
educaŞionalŁ. Dinamica numŁrului de programe de studiu se prezintŁ ´n Tabelul I.3.1.c.  

O ofertŁ de studii complementare pentru studenŞi ĸi de perfecŞionare/formare continuŁ 
pentru personalul didactic preuniversitar este asiguratŁ de Departamentul de PregŁtire a 
Personalului Didactic. 

Personalul didactic al universitŁŞii. Ċn activitŁŞile universitŁŞii sunt implicaŞi, la data de 
31.12.2017, ´n total, 1512 de angajaŞi, din care 677 - personal didactic titular ĸi 30 cadre 
didactice angajate pe perioada determinatŁ la care se adaugŁ personalul didactic auxiliar ĸi  
personalul administrativ. Calitatea personalului didactic este atestatŁ ĸi de distincŞiile ĸtiinŞifice ĸi 
onorifice acordate personalului titular: membri ai Academiei Rom©ne, membri ai Academiei de 
ķtiinŞe Tehnice sau Academiei Oamenilor de ķtiinŞŁ, ´n numŁr mare membri ai unor societŁŞi 
ĸtiinŞifice, iar multora li s-au decernat premii ĸtiinŞifice ĸi/ sau decoraŞii (Anexa 18). 

Ċn Tabelul I.3.1.d se prezintŁ situaŞia ocupŁrii posturilor pe funcŞii didactice ´n ultimii 
cinci ani universitari (la 1 octombrie) ĸi pentru anul 2017 la data de 31.12.2017. Ċn anul 2017/ 
2018, cele 298 posturi didactice vacante (la data de 31.12.2017), sunt suplinite de personal 
didactic titular ĸi de personal didactic asociat, specialiĸti recunoscuŞi pentru cunoĸtinŞele 
profesionale ĸi experienŞa acumulatŁ, care contribuie la desfŁĸurarea adecvatŁ a activitŁŞii 
didactice. 

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

Anul 

univ. 

Total 

post. 

din care: Profesori ConferenŞiari 
ķefi de 

lucrŁri 
AsistenŞi Preparatori 

O V T O V T O V T O V T O V T O V 

2013/14 1136 793 342 222 176 46 248 205 43 424 255 169 241 156 85 1 1 0 

2014/15 1071 763* 302 212 177* 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 

2016/17 1052 724*** 328 189 169*** 20 202 181 21 486 278 208 175 96*** 79 0 0 0 

2017/18 1005 707**** 298 167 161**** 6 190 173 17 488 288 200 160 85**** 75 0 0 0 

* Totalul posturilor ocupate la data de 31.12.2017 include ĸi 30 de cadre didactice angajate pe perioadŁ determinatŁ (1 profesor ĸi 29 asistenŞi) 
** Totalul posturilor ocupate la data de 31.12.2015 include ĸi 25 de cadre didactice angajate pe perioada determinatŁ (2 profesori ĸi 23 
asistenŞi) 
*** Totalul posturilor ocupate la data de 31.12.2016 include ĸi 34 de cadre didactice angajate pe perioada determinatŁ (1 profesor ĸi 33 
asistenŞi) 
****Totalul posturilor ocupate la data de 31.12.2017 include ĸi 30 de cadre didactice angajate pe perioada determinatŁ (1 profesor ĸi 29 
asistenŞi) 
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EvoluŞia calitativŁ a personalului didactic constituie o preocupare majorŁ, mai cu 
seamŁ ´n contextul unei salarizŁri nestimulative a personalului didactic t©nŁr ĸi ´n lipsa unei 
finanŞŁri multianuale certe. Corelat cu nivelul finanŞŁrii de bazŁ, sub coordonarea 
Prorectoratului didactic ѽi de asigurare a calitŁѿii, statele de funcŞii se realizeazŁ ´n cooperare 
cu DirecŞia Resurse Umane conform unei proceduri bazate pe criterii de eficienŞŁ economicŁ.  

Se estimeazŁ necesarul de cadre didactice ĸi se scot posturi la concurs, urm©nd 
procedurile legale. Se fac eforturi notabile pentru atragerea tinerilor valoroĸi spre cariera 
universitarŁ. Ċn acelaĸi timp, cadrele didactice cu rezultate deosebite sunt promovate pe funcŞii 
didactice superioare pe bazŁ de concurs.  

Biblioteca universitŁŞii (http://www.tuiasi.ro/biblioteca), asigurŁ informarea ĸi 
documentarea, cu prioritate, ´n domeniul ĸtiinŞelor inginereĸti. Cuprinde ´n jur de 1.000.000 de 
volume ´n domenii ale ĸtiinŞelor fundamentale, inginereĸti ĸi complementare, corespunzŁtoare 
programelor de studii ĸi de cercetare din universitate. RegŁsirea publicaŞiilor se realizeazŁ prin 
cataloage obiĸnuite ĸi prin cataloagele on-line (din 1993) accesibile gratuit pe Internet. 

 
1.3.2. Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.) 
 
Universitatea TehnicŁ ñGheorghe Asachiò din Iaĸi are ´n structura sa organizatoricŁ 

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.) (Anexa nr.5), care a fost ´nfiinŞat 
prin Decizia Rectorului nr. 2184 din 09 octombrie 2012 ĸi care a avut p©nŁ la sf©rἨitul anului 
2017, ´n subordine, 10 ἧcoli Doctorale care au funcἪionat la nivelul facultŁŞilor de : AutomaticŁ 
ĸi Calculatoare, ConstrucŞii ĸi InstalaŞii, ConstrucŞii de Maĸini ĸi Management Industrial, 
Inginerie ElectricŁ, EnergeticŁ ĸi InformaticŁ AplicatŁ, ElectronicŁ, TelecomunicaŞii ĸi 
Tehnologia InformaŞiei, HidrotehnicŁ, Geodezie ĸi Ingineria Mediului, Inginerie ChimicŁ ĸi 
ProtecŞia Mediului ĂCristofor Simionescuò, MecanicŁ, ķtiinŞa ĸi Ingineria Materialelor, Textile 
PielŁrie ĸi Management Industrial. 

Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.) este condus de cŁtre un 
Director ales prin concurs, iar structura acestuia este prezentatŁ  in Anexa nr.6. 

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.) ĸi-a propus de la ´nfiinŞare, 
urmŁtoarele obiective: 
➢   Dezvoltarea de programe de studii integrate ´n parteneriat cu universitŁŞi rom©neĸti ĸi 

europene care sŁ conducŁ ĸi la obŞinerea de diplome comune (joint degrees); 
➢   Adaptarea studiilor doctorale la tematicile concrete, contractate ĸi cu mediul economic  ĸi 

social; 
➢   Atragerea de fonduri suplimentare, pentru a facilita doctoranzilor cu rezultate de excepŞie 

perioade suplimentare de studiu ´n strŁinŁtate, ´n vederea obŞinerii diplomei duble; 
➢   Facilitarea acordŁrii de burse de studiu de cŁtre companii doctoranzilor selectaŞi, ´n vederea 

angajŁrii dupŁ absolvire ´n companiile respective; 
➢   Propunerea unor noi proiecte finanŞate din Fonduri Structurale; 
➢   Actualizarea paginii Web a C.S.U.D. ´n vederea atragerii unui numŁr c©t mai mare de 

doctoranzi.  
 
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.) are drept misiune asigurarea 

condiἪiilor de desfŁἨurare a ciclului superior de studii universitare ´n vederea dezvoltŁrii 
resurselor umane pregŁtite pentru cercetarea ἨtiinἪificŁ Ἠi inserἪie pe piaἪa muncii ´nalt 

http://www.tuiasi.ro/biblioteca
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calificate. Misiunea C.S.U.D. poate fi ´ndeplinitŁ prin atragerea de absolvenἪi merituoἨi Ἠi 
motivaἪi pentru a-Ἠi pregŁti tezele de doctorat precum Ἠi prin susἪinerea cadrelor didactice ´n 
obἪinerea certificatelor de abilitare. CreἨterea numŁrului de studenἪi doctoranzi de calitate este o 
prioritate a C.S.U.D., urmŁrindu-se ´n continuare promovarea Ἠi valorificarea resurselor 
ἨtiinἪifice umane precum Ἠi utilizarea Ἠi ´mbunŁtŁἪirea infrastructurii de cercetare. De asemenea 
este ´ncurajatŁ Ἠi ´ncheierea acordurilor de colaborare pentru realizarea tezelor de doctorat ´n 
cotutelŁ (Anexa nr. 7) precum Ἠi participarea cercetŁtorilor tineri ´n programe post-doctorale. 

 
ἧcolile doctorale ale I.O.S.U.D. 
Domeniile fundamentale acreditate ´n cadrul universitŁἪii sunt: ἧtiinἪele inginereἨti Ἠi 

ἧtiinἪele exacte. 
P©nŁ la sf©rἨitul anului 2017, ´n cadrul universitŁἪii au funcἪionat zece ἧcoli doctorale. Ċn 

lunile octombrie Ἠi noiembrie 2017 a fost ´nfiinἪatŁ ἧcoala doctoralŁ pe universitate, care are ´n 
subordine Consilii de coordonare a programelor doctorale. Aceste consilii funcἪioneazŁ la nivelul 
celor 10 facultŁἪii, la care sunt acreditate un numŁr de 13 domenii de doctorat, care sunt 
prezentate ´n tabelul de mai jos :  
Nr. 
crt.  Facultatea   Domeniul 

1. AutomaticŁ ĸi Calculatoare 1. Calculatoare ĸi tehnologia informaŞiei 
2. Ingineria sistemelor 

2. ConstrucŞii ĸi InstalaŞii 1. Inginerie civilŁ Ἠi instalaŞii 

3. ConstrucŞii de Maĸini ĸi Management Industrial 1. Inginerie industrialŁ 
2. Inginerie mecanicŁ  

4. Inginerie ElectricŁ, EnergeticŁ ĸi InformaticŁ AplicatŁ 
1. Inginerie electricŁ 
2. Inginerie energeticŁ 
3. Inginerie industrialŁ 

5. ElectronicŁ, TelecomunicaŞii ĸi Tehnologia InformaŞiei 1. Inginerie electronicŁ, telecomunicaἪii 
Ἠi tehnologii informaἪionale 

6. HidrotehnicŁ, Geodezie ĸi Ingineria Mediului 1. Inginerie civilŁ Ἠi instalaŞii 

7. Inginerie ChimicŁ ĸi ProtecŞia Mediului  
 ñCristofor Simionescuò 

1. Inginerie chimicŁ 
2. Ingineria materialelor 
3. Ingineria mediului 
4. Chimie 

8. MecanicŁ 1. Inginerie mecanicŁ 
2. Ingineria materialelor 

9. ķtiinŞa ĸi Ingineria Materialelor 1. Ingineria materialelor 

10. Textile - PielŁrie ĸi Management Industrial 
1. Inginerie chimicŁ 
2. Inginerie industrialŁ 
3. Inginerie ĸi management 

Studiile universitare de doctorat se pot organiza ´n formele de ´nvŁŞŁm©nt cu frecvenŞŁ 
buget ĸi cu frecvenŞŁ cu taxŁ. Doctoratul se desfŁĸoarŁ ´n cadrul ķcolilor Doctorale sub 
´ndrumarea ĸtiinŞificŁ a unui conducŁtor de doctorat. Aceĸtia sunt profesori sau cercetŁtori 
ĸtiinŞifici gr.I (profesori asociaŞi ´n Universitatea TehnicŁ "Gheorghe Asachi" din IaἨi) care au 
titlul de doctor, atestaŞi sau reatestaἪi de Consiliul NaŞional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor Ἠi 
Certificatelor Universitare din Ministerul EducaŞiei NaἪionale. Ċndrumarea unui doctorand poate 
fi ´n cotutela cu universitŁŞi din ἪarŁ Ἠi strŁinŁtate cu condiŞia recunoaĸterii bilaterale, a titlului de 
doctor.  
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Admiterea candidaἪilor la studiile universitare de doctorat se face anual, ´n luna 
septembrie, conform Procedurii POB 30 revizuitŁ ´n funcŞie de modificŁrile legislative. 
CondiŞiile ĸi criteriile de finalizare a studiilor doctorale sunt prezentate ´n Legea EducaŞiei 
NaŞionale nr. 1/2011 ĸi Codul studiilor universitare de doctorat ï H.G. 681/2011. 

Obiectivul prioritar al ķcolilor Doctorale ar fi legarea pregŁtirii doctoratului de cercetarea 
ĸtiinŞificŁ. Ċn acest sens, pe toatŁ durata studiilor de doctorat, doctoranzii sunt cooptaŞi ´n diverse 
programe de cercetare prin intermediul cŁrora ´ĸi finalizeazŁ tezele de doctorat.  
 

I.3.3. Cercetarea ştiinţifică 

Conform Cartei, Universitatea TehnicŁ "Gheorghe Asachi" din Iaĸi este o universitate de 
cercetare avansatŁ ĸi educaŞie, a cŁrei misiune este sŁ desfŁĸoare activitŁŞi specifice de creare, 
valorificare inovatoare a cunoaĸterii ĸi transfer cŁtre societate ´n domeniile fundamentale ķtiinŞe 
inginereĸti, ArhitecturŁ ĸi urbanism, precum ĸi ´n domenii interdisciplinare ĸi complementare, ´n 
comunitatea localŁ, la nivel regional, naŞional ĸi internaŞional".  

 
 Tabelul I.3.2.1. Rezultate ´n cercetarea ĸtiinŞificŁ   

Rezultate 2013 2014 2015 2016 2017 
Valoare contracte ´ncasate pe plan 

naŞional (RON) 10.771.960,40 10.012.995,68 9.979.634,81 13.328.617 11.575.540,47 

Valoare contracte ´ncasate pe plan 
internaŞional (RON) 21.143.791,69 7.431.633,40 41.380.824,10 19.082.109,65 6.946.591,54 

Nr. 
Articole 
publicate 

ISI ĸi ISI Proceedings 
600 563 505 407 

516 

Indexate BDI (inclusiv 
B+) 126 138 (fŁrŁ B+) 169 (fŁrŁ B+) 246 236 

Reviste rom©neĸti 
recunoscute CNCS (cat.B) 322 225 (cat.B Ἠi 

B+) 188 
Nu s-a solicitat 

raportarea art cat.B 
pt. 2016. 

Nu s-a solicitat 
raportarea art cat.B 

pt. 2017 
ConferinŞe BDI 

- - - 83 
330 

Nr. cŁrŞi 
publicate 

Pe plan naŞional 
(recunoscute de 
CNCS ï autor 

unic+coordonator) 

169 147 126 97 

85 

Pe plan internaŞional 46 20 15 14 27 
Centre de cercetare, din care de 

excelenŞŁ 23/ 4 23/4 23/ 4 23/ 4 23/4 

Laboratoare de cercetare  recunoscute 
pe plan naŞional 1 2 2 2 1 

Cereri de brevet/ din care titular Tuiasi 45/ 10 47 45/ 12 30/ 12 49/38 
Brevete acordate 11 16 7 10 19 

 
Ċn cadrul universitŁŞii funcŞioneazŁ 23 de centre de cercetare,  14 fiind acreditate CNCS, 

din care 4 sunt centre de excelenţă. Coordonarea acestor activitŁŞi este asiguratŁ de Prorectoratul 
Cercetare, Dezvoltare ĸi Inovare. De asemenea, proiectele de cercetare-dezvoltare cu finanŞare 
naŞionalŁ se deruleazŁ prin DirecŞia Management ĸi Monitorizare Proiecte. Dinamica rezultatelor 
obŞinute ´n cercetarea ĸtiinŞificŁ este prezentatŁ ´n Tabelul I.3.2.1. 

I.3.4. Baza materială și achizițiile publice 

Baza materialŁ s-a dezvoltat concomitent cu dezvoltarea generalŁ a universitŁŞii, 
urmŁrindu-se permanent modernizarea ĸi ´nnoirea dotŁrilor pentru educaŞie ĸi cercetare (Anexa 
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nr. 8), realizarea unor noi investiŞii pentru asigurarea condiŞiilor adecvate de ´nvŁŞare ĸi viaŞŁ 
pentru studenŞi (Anexa nr. 9).  

Ċn conformitate cu prevederile Legii ĊnvŁἪŁm©ntului nr. 84/1995, a fost constituit dreptul 
de proprietate al UniversitŁἪii Tehnice  ñGheorghe Asachi ñdin IaἨi asupra imobilelor (construcἪii 
Ἠi terenuri) din patrimoniul propriu, dupŁ cum urmeazŁ : 
- ´n anul 2002 ï s-a efectuat intabularea Campusului studenἪesc ñTudor Vladimirescuò, 

imobilului  Corp  A, Imobilului C, cŁminului C3, Imobilului MaἨini Termice; 
- ´n anul 2006  -  s-a efectuat intabularea Campusului didactic. OperaἪiunile de intabulare a 

dreptului de proprietate au fost asigurate de cŁtre ἧeful Serviciului Administrativ 
Patrimoniu. 

Ċn anul 2017, dupŁ  16 ani  de  la dob©ndirea dreptului de proprietate al UniversitŁἪii 
Tehnice ñGheorghe Asachiò din IaἨi asupra imobilului Corp A Ἠi de la iniἪierea demersurilor 
pentru reglementarea   modului de folosinἪŁ  a unor spaἪii  de catre  Universitatea Alexandru Ioan 
Cuza, amplasate  ´n incinta acestuia, pentru prima datŁ  s-a  reglementat   situaἪia acestora,  
 ´ncheindu-se   cu Universitatea ñAlexandru Ioan Cuzaò  contractul de comodat 7469/10.05.2017 
pentru folosinἪa acestora. 

Ċn Anexele  nr. 10.a. Ἠi 10.b.  prezentŁm SituaŞia patrimoniului imobiliar Ἠi a terenurilor 
aflate ´n proprietatea UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi. 

Ċn cadrul UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi se ´ntocmeĸte anual 
Programul anual estimativ al achiziŞiilor publice de produse, servicii ĸi lucrŁri, care este 
actualizat periodic. 

Ċn cursul anului 2017 au fost ´ntocmite 6 (Ἠase) etape ale Programului anual estimativ al 
achiziŞiilor publice: 

 
✓ Etapa a I-a a fost ´ntocmitŁ la data de 20.12.2016, a fost aprobatŁ prin Decizia Rectorului 

UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi nr. 2531 din 22.12.2016 ĸi a avut o valoare 
de 15.260.046,20 lei (fŁrŁ T.V.A.); 

✓ Etapa a II-a a fost ´ntocmitŁ la data de 24.03.2017, a fost aprobatŁ prin Decizia Rectorului 
UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi nr. 571 din 28.03.2017 ĸi a avut o valoare 
de 46.082.287,55 lei (fŁrŁ T.V.A.); 

✓ Etapa a III-a a fost ´ntocmitŁ la data de 23.06.2017, a fost aprobatŁ prin Decizia Rectorului 
UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi nr. 1213 din 26.06.2017 ĸi a avut o valoare 
de 54.233.491,58 lei (fŁrŁ T.V.A.); 

✓ Etapa a IV-a a fost ´ntocmitŁ la data de 07.07.2017, a fost aprobatŁ prin Decizia Rectorului 
UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi nr. 1380 din 10.07.2017 ĸi a avut o valoare 
de 54.282.795,58 lei (fŁrŁ T.V.A.); 

✓ Etapa a V-a a fost ´ntocmitŁ la data de 22.09.2017, a fost aprobatŁ prin Decizia Rectorului 
UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi nr. 1770 din 27.09.2017 ĸi a avut o valoare 
de 55.378.248,58 lei (fŁrŁ T.V.A.); 

✓ Etapa a VI-a a fost ´ntocmitŁ la data de 08.12.2017, a fost aprobatŁ prin Decizia Rectorului 
UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi nr. 2242 din 11.12.2017 ĸi a avut o valoare 
de 55.704.088,58 Lei (fŁrŁ T.V.A.). 
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Direcția Informatizare și Comunicații Digitale este entitatea de bazŁ prin care se 
administreazŁ Ἠi se exploateazŁ ReἪeaua AcademicŁ TUIASI, una din componentele majore de 
uz general a bazei materiale a universitŁἪii. Continuator al Centrului de calcul, ´nfiinἪat ´n anii 
ô70, Centrul de comunicaἪii a ´nceput constituirea reἪelei universitŁἪii ´n 1993, ajung©nd ca ´n 
urma extinderilor Ἠi modernizŁrilor succesive, ´n 2017 reἪeaua sŁ deserveascŁ un numŁr de 
aproximativ 15000 de utilizatori, incluz©nd ´n aceastŁ statisticŁ Ἠi utilizatorii din Campusul 
Tudor Vladimirescu.  

Infrastructura de comunicaŞii cuprinde ´n prezent: 
➢ nodurile de comunicaἪii: nodul DataCenter ´n clŁdirea UTT, precum ĸi nodurile de 

comunicaŞii din clŁdirea AC ĸi din Copou - Corpul A; 
➢ conexiunea 10Gbps prin fibrŁ opticŁ la reŞeaua academicŁ RoEduNet; 
➢ reŞeaua de fibrŁ opticŁ din campusul studenἪesc ĸi campusul didactic prin care sunt 

conectate la reŞea clŁdirile din patrimoniul UniversitŁἪii Tehnice ñGheorghe Asachiò din 
Iaĸi; 

➢ echipamentele de reŞea care asigurŁ conectarea reŞelelor facultŁŞilor ĸi a cŁminelor 
studenŞeĸti: routere, switch-uri, media convertoare, etc. ĸi echipamentele de tip UPS 
pentru asigurarea redundanŞei la alimentarea cu energie electricŁ; 

➢ serverele de reἪea pe care sunt implementate serviciile de reŞea puse la dispoziŞia 
utilizatorilor; 

➢ infrastructura de reἪea din cadrul clŁdirilor prin care se gestioneazŁ accesul utilizatorilor 
la reἪea. 
I.3.5. Relațiile naționale și internaționale 
Ċn concordanἪŁ cu idealul educaἪional al ἧcolii rom©neἨti Ἠi a tendinἪei de 

internaἪionalizare a educaἪiei, activitatea de cooperare internaἪionalŁ a universitŁἪii are ca 
fundament : 

➢ Promovarea tradiἪiilor umaniste Ἠi a valorilor democraἪiei 
➢ Integrarea ´n circuitul mondial de valori educaἪionale, ἨtiinἪifice Ἠi culturale 
➢ Aderarea la tendinἪele actuale de evoluŞie ale comunitŁŞii academice internaŞionale. 

Ca parte a procesului de internaŞionalizare, universitatea s-a implicat ´n proiecte 
internaŞionale pe guvernanŞŁ universitarŁ, educaŞia populaŞiei mature (cu v©rste mai mari de 35 
de ani) ĸi ´n proiecte Erasmus Mundus care acoperŁ cele 3 cicluri de ´nvŁŞŁm©nt. 
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De asemenea, universitatea participŁ la proiecte internaŞionale organizate de asociaŞiile 
studenŞeĸti viz©nd internship-uri efectuate de studenŞii internaŞionali, la competiŞiile studenŞeĸti 
internaŞionale. 

Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi acordŁ prioritate internaŞionalizŁrii 
studiilor, cu accent semnificativ pe schimbul de studenŞi, cadre didactice ĸi personal 
administrativ, cu universitŁŞile din strŁinŁtate. Astfel, ´n fiecare an, un numŁr de studenŞi, cadre 
didactice ĸi personal din administraŞie se deplaseaz« la universitŁŞile partenere din strŁinŁtate at©t 
´n cadrul Programului Erasmus + K103, K107 c©t ĸi ´n cadrul altor programe europene. 
 

 
      An 
universitar 

Acorduri Inter-InstituἪionale 
Erasmus+ K103 

Acorduri Inter-InstituἪionale 
Erasmus+ K107 

Acorduri de cooperare 

2016 /  2017 Pentru anul 2017, facultŁἪile 
din cadrul TUIASI au ´ncheiat un 

numŁr de 445 acorduri cu 
universitŁἪi din  UE. 

Pentru anul 2017, facultŁἪile 
din cadrul TUIASI au ´ncheiat un 

numŁr de 67 acorduri cu 
universitŁἪi din ŞŁri non-UE. 

130  acorduri bilaterale 
semnate cu  universitŁἪi din 

Europa, America de Nord, Africa 
Ἠi Asia. 

 
 
Ċn plus, Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din IaἨi este membrŁ EUA (European 

University Association), AUF (Agence universitaire de la Francophonie), EUCEN (European 
University Continuing Education Network), BSUN (Black Sea Universities Network).  

Ċn sprijinul tuturor activitŁἪilor menἪionate anterior sunt elaborate materiale de prezentare 
a universitŁἪii, asigur©ndu-se accesul la informaἪii specifice, inclusiv prin actualizarea paginii 
web. 

Caracterul fluctuant al acestor relaἪii din ultima perioadŁ este cauzat de criza economicŁ 
globalŁ, care a afectat toate sectoarele, inclusiv ´nvŁἪŁm©ntul superior rom©nesc, chiar dac« 
universitatea ´Ἠi dezvoltŁ permanent dimensiunea europeanŁ  prin mobilitŁἪile studenἪilor, 
cadrelor didactice Ἠi personalului administrativ, ´n cadrul programelor europene. 

  
Aceste mobilitŁἪi sunt posibile ´n cadrul celor 343 acorduri cu universitŁἪi europene cu 

programe de studii ´n limbi de circulaἪie internaἪionalŁ Ἠi se extind colaborŁrile internaἪionale ´n 
educaἪie Ἠi cercetare, acord©ndu-se o atenἪie adecvatŁ participŁrii ´n organizaἪii internaἪionale 
importante (EUA, AUF, BSUN, EUCEN). Ċn sprijinul acestor activitŁἪi se elaboreaz« materiale 
de prezentare a universitŁἪii av©nd caracter cultural ï educativ Ἠi se asigurŁ accesul la informaἪii 
specifice, inclusiv prin actualizarea paginii web. 

SITUAἩIA NUMERICŀ A STUDENἩILOR STRŀINI  ĊN PERIOADA 2013 - 2017 

 

StudenἪii strŁini la studii la UT IaἨi 
 

2013 
NumŁr 
persoane 

2014 
NumŁr 
persoane 

2015 
NumŁr 
persoane 

2016 
NumŁr 
persoane 

2017 
NumŁr 
persoane 

La studii 
universitare  
complete  

din Ἢ«ri europene Ἠi non-
europene 35 29 32 34 81 

din Republica Moldova 
Ἠi Ucraina 333 326 395 394 620 

La studii 
parἪiale Erasmus incoming 52 57 81 97 120 

TOTAL 420 412 508 525 821 
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SITUAἩIA NUMERICŀ A MOBILITŀἩILOR INTERNAἩIONALE ĊN  PERIOADA 
 2013 - 2017 

 
 

SituaἪia numericŁ a cadrelor didactice Ἠi  a personalului didactic auxiliar Ἠi administrativ 
incoming la UT IaἨi, ´n perioada 2013- 2017 

 
1. MobilitŁἪi cadre didactice incoming  2013 2014 2015 2016 2017 
    Program Erasmus 27 28 31 36 44 
2. MobilitŁἪi personal did.aux. Ἠi administrativ incoming 2013 2014 2015 2016 2017 
    Program Erasmus 2 2 7 0 8 

TOTAL 29 30 38 36 52 
 

PoziἪia ocupat« de UT IaἨi ´n  clasamentul Webometrics de vizibilitate, ´n 
perioada 2013 ï 2017  

PoziἪia UT IaἨi ´n clasament 2013 2014 2015 2016 2017 
Ċn clasamentul universitŁἪilor din lume: Top 12000 1488 1218 1248 1419 1614 
Ċn clasamentul universitŁἪilor din Europa CentralŁ Ἠi de Est: Top 
100       77       66        57 75 82 

Sursa: Regional and Global Ranking of world universities January 2013; January 2014; January 2015; January 2016, January 
2017,  http://www.webometrics .info/ . 

1. MobilitŁἪi cadre didactice outgoing 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Program Erasmus 114 135 114 131 124 

Leonardo da Vinci 1 5 - -  

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

Programele PERFORM-ERA, EURODOC, CUANTUMDOC  1 - - -  

ParticipŁri conferinἪe, congrese, simpozioane 136 109 138 128 232 

Ċnt©lniri de lucru, stagii de cercetare, profesor invitat 132 158 119 183 157 

TOTAL 385 408 371 442 513 

2. MobilitŁἪi studenἪi outgoing 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Program Erasmus 121 166 143 165 136 

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

Programele ï BRAIN, PERFORM-ERA, POSDRU etc. 18 - 1 -  

ParticipŁri conferinἪe, congrese, simpozioane 17 30 37 32 61 

Ċnt©lniri de lucru, ´nt©lniri proiecte cercetare 45 27 34 49 8 

TOTAL 210 225 215 246 205 
3. MobilitŁἪi personal didactic auxiliar outgoing 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Program Erasmus 17 7 15 8 13 

ParticipŁri la conferinἪe - 1 3 7 6 

TOTAL 17 8 18 15 19 
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I.3.6. Serviciile social ï studenἪeἨti 
 
Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din IaἨiò urmŁreἨte permanent identificarea ĸi 

soluŞionarea optimŁ a problemelor generale ĸi specifice, c©t ĸi a nevoilor legate de viaŞa 
studenŞilor ´n campusul didactic ĸi ´n campusul studenŞesc Ἠi asigurŁ un cadru adecvat studenŞilor 
pentru accesul la oportunitŁŞile ĸi facilitŁŞile oferite (premii, burse, reduceri pentru transport, 
tabere, cazare, evenimente ĸi activitŁŞi etc.). 

Pentru a cultiva relaἪia cu studenἪii, ´n principal aceea dintre student Ἠi facilitŁŞile oferite 
de universitate, dincolo de conceptele deja consacrate de Ăuniversitate centratŁ pe studentò   sau   
de  
Ăparteneriat construit ´n jurul actului de cunoaἨtereò, universitatea face demersuri pentru 
´ndeplinirea urmŁtoarelor obiective: 
✓ Monitorizarea problemelor cu care se confruntŁ studenŞii pe plan social (burse, cŁmine, 

cantinŁ etc.); 
✓ Coordonarea salariaἪilor ĸi serviciilor din cadrul DirecŞiei Servicii StudenŞeĸti, structura 

organizaἪionalŁ care este direct rŁspunzŁtoare de rezolvarea problemelor care Şin de viaŞa 
socialŁ a studenŞilor; 

✓ SusŞinerea fermŁ a disciplinei ´n administrarea ĸi funcŞionarea cŁminelor pentru 
´mbunŁtŁŞirea continuŁ a condiŞiilor de cazare ĸi masŁ; 

✓ Monitorizarea  ĸi rezolvarea problemelor de ordin educativ a studenŞilor privind implicarea ´n 
activitŁŞi cultural-educative ĸi sportive: 

✓ Coordonarea Comisiei sociale a studenŞilor din universitate ĸi planificarea ĸedinŞelor 
Comisiei sociale, ´n vederea rezolvŁrii unor probleme specifice ale studenŞilor; 

✓ Sprijinirea ĸi dezvoltarea acŞiunilor (proiecte, manifestŁri, evenimente) pentru studenŞi;  
✓ Promovarea unor raporturi de dialog deschis ĸi constructiv cu reprezentanŞii organizaŞiilor 

studenŞeĸti care, prin activitatea lor, pot aduce o contribuŞie importantŁ la politica ĸi 
strategiile de ordin social. 

De asemenea, ´n cursul anului 2017 DirecŞia GeneralŁ AdministrativŁ a coordonat 
aplicarea programului privind acordarea unui ajutor financiar ´n vederea stimulŁrii achiziŞiei de 
calculatoare pentru studenŞi ñEURO 200ò prin: 
✓ Completarea cererilor studenŞilor eligibili, prin introducerea datelor pe portalul pus la 

dispoziŞie de cŁtre Ministerul EducaŞiei NaŞionale; 
✓ Verificarea listei cu studenŞii UniversitŁŞii Tehnice ñGheorghe Asachiò din Iaĸi, beneficiari ai 

bonurilor valorice de 200 EURO; 
✓ Coordonarea activitŁŞii de predare a bonurilor valorice cŁtre beneficiari; 
✓ Colaborarea cu secretariatele facultŁŞilor ´n vederea ´ntocmirii corecte a dosarelor privind 

achiziŞia de calculatoare; 
✓ Introducerea datelor privind achiziŞia de calculatoare pe baza dosarelor primite de la 

beneficiarii programului ñEURO 200ò. 
Ċn cursul anului 2017 au beneficiat de programul ĂEURO 200ò un numŁr de 4 (patru) 

studenŞi ai UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi: 
✓ 3 (trei) studenἪi ai FacultŁŞii de MecanicŁ 
✓ 1 (unu) student al FacultŁἪii de Textile ï PielŁrie Ἠi Management Industrial. 
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I.3.7. Strategia universitarŁ Ἠi activitatea financiar ï contabilŁ 
 
Sub coordonarea Prorectoratului Managementul Resurselor, obiectivul fundamental al 

managementului financiar este asigurarea unei evidenἪe contabile care sŁ constituie fundamentul 
pentru analiza realistŁ a sistemului de finanἪare Ἠi, de asemenea, gestionarea eficientŁ a fiecŁrei 
resurse.  

EvidenἪa contabilŁ s-a realizat prin sistemul informatic SICOB Ἠi metodele de gestiune 
financiarŁ au asigurat transparenἪa, descentralizarea Ἠi informarea ´n timp real. Pe aceste baze se 
construieἨte Ἠi se transpune ´n fapt strategia financiarŁ. 

Ċn gestionarea resurselor bugetare Ἠi extrabugetare, universitatea dispune de un buget 
unic, acesta fiind instrumentul financiar de operaἪionalizare anualŁ a obiectivelor strategice 
asumate de comunitatea academicŁ. Acest buget este defalcat pe facultŁἪi, departamente, iar 
metodele de gestiune financiarŁ asigurŁ transparenἪa Ἠi informarea ´n timp real.  
 

1.3.8. Activitatea Oficiului Juridic 
 

Oficiul Juridic este constituit Ἠi funcἪioneazŁ ´n cadrul UniversitŁἪii Tehnice ñGheorghe 
Asachiò  din IaἨi  cu respectarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea  Ἠi exercitarea  profesiei de 
consilier juridic Ἠi a Statutului  profesiei de consilier juridic. 
 Oficiul Juridic este subordonat direct Rectorului UniversitŁἪii Tehnice ĂGheorghe Asachiò 
din IaἨi, colabor©nd ´n acelaἨi timp  cu toate structurile organizaἪionale din  universitate. 
 Activitatea Oficiului Juridic a cuprins  ´n decursul anului 2017  ´n principal urmŁtoarele 
activitŁἪi : 

➢ avizarea legalitŁἪii deciziilor emise de conducerea universitŁἪii; 
➢ avizarea sau ´ntocmirea, la cererea conducerii, a proiectelor de hotŁr©ri, proceduri, 

instrucἪiuni, precum ĸi alte acte cu caracter juridic care sunt ´n legŁturŁ cu activitatea 
universitŁἪii;                                                                                

➢ redactarea cererilor de chemare ´n judecatŁ, formularea de ´nt©mpinŁri, rŁspunsuri Ἠi 
note de concluzii scrise ´n dosarele ´nregistrate pe rolul instanἪelor judecŁtoreἨti; 

➢ reprezentarea  universitŁἪii ´n  faἪa instanἪelor de judecatŁ; 
➢ colaborarea ´n  realizarea documentaἪiilor  pentru  licitaἪiile de achiziἪii publice Ἠi de 

´nchirieri;  
➢ consilierea ĸi verificarea juridicŁ a documentelor la solicitarea tuturor structurilor din 

universitate . 

Ċn anul 2017 au fost  ´nregistrate pe rolul instanἪelor de judecatŁ  un numŁr de  20  dosare, 
av©nd  ca obiect  aspecte  ce Ἢin de raporturile de muncŁ, raporturile contractuale, legalitatea 
hotŁr©rilor adoptate at©t la nivelul Consiliului de AdministraἪie c©t Ἠi de Senat,  contractele de 
finanἪare europeanŁ Ἠi drepturile patrimoniale ale universitŁἪii. 
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     Aceste dosare s-au aflat ´n diferite stadii procesuale, dupŁ cum urmeazŁ: 
 
    Nr. 
Crt. 

               Dosare Dosare cu soluἪii 
favorabile 

Dosare cu soluἪii 
nefavorabile 

Dosare ´n curs de 
soluἪionare 

Sume 
recuperate 

1. Dosare soluἪionate defintiv Ἠi 
irevocabil 

 
11 
 

 
        1 

 
- 

 
- 

2. Dosare ´n curs de    
soluἪionare 

 

4 
´n prima instanἪŁ 

1 
´n prima instanἪŁ 

     3              - 

3. Dosare de executare silitŁ  
7 

-         -  
360.861 lei 

1.3.9. Misiunea ĸi obiectivele Compartimentului de Audit Public Intern 

Rolul Ἠi obiectivele auditului public intern, tipurile de audit intern, atribuἪiile si principiile 
aplicabile compartimentului audit intern si auditorului intern, precum Ἠi condiἪiile Ἠi regulile de 
derulare a misiunilor de audit public intern sunt definite ´n Carta auditului intern.  

Prin activitatea desfŁἨuratŁ ´n anul 2017, Compartimentul de Audit Public Intern Ἠi-a ´ndeplinit 
at©t   misiunea : 

➢ de  a acorda consultanŞŁ ĸi asigurŁri privind eficacitatea sistemelor de management al 
riscurilor, de control ĸi de guvernanŞŁ, contribuind la obŞinerea plusvalorii ĸi oferind 
recomandŁri pentru ´mbunŁtŁŞirea acestora. 

➢ de a asista conducerea  structurilor auditate ´n realizarea obiectivelor prin  furnizarea de 
evaluŁri obiective ĸi detaliate cu privire la legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficienŞa 
ĸi eficacitatea activitŁŞilor ĸi operaŞiunilor desfŁἨurate de acestea. 

➢ c©t Ἠi  obiectivele  stabilite astfel ´nc©t sŁ sprijine  structura auditatŁ ´n urmŁtoarele direcŞii: 
➢ asigurarea bunei administrŁri a fondurilor publice ĸi pŁstrarea patrimoniului; 
➢ respectarea conformitŁŞii; 
➢ ´mbunŁtŁŞirea managementului riscului, a controlului ĸi a guvernanŞei; 
➢ ´mbunŁtŁŞirea eficienŞei ĸi eficacitŁŞii operaŞiilor. 

 
Obiectivul general al auditului public intern a vizat, ´n principal, ´mbunŁtŁŞirea  

managementului  structurilor auditate prin furnizarea de: 
➢ activitŁŞi de asigurare, care reprezintŁ examinŁri obiective ale elementelor probante, 

efectuate cu scopul de a furniza  o evaluare independentŁ ĸi obiectivŁ a proceselor de 
management al riscurilor, de control ĸi de guvernanŞŁ; 

➢ activitŁŞi de consiliere informalŁ atunci c©nd au fost solicitate. 
Serviciile de asigurare furnizate de compartimentul de audit public intern au fost acoperite 

de auditul de regularitate, care reprezintŁ examinarea acŞiunilor asupra efectelor financiare pe seama 
fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectŁrii ansamblului principiilor, 
regulilor procedurale ĸi metodologice care le sunt aplicabile; 

La nivelul universitŁἪii, ´n anul 2017 au fost realizate un numŁr de 4 misiuni de asigurare: 
c©te o misiune ´n domeniul  financiar-contabil Ἠi al  resurselor umane Ἠi 2 (douŁ) misiuni de 
asigurare ´n domeniul funcŞiilor specifice universitŁἪii. 
Competenţa compartimentului de audit public intern 

AtribuŞiile compartimentului de audit public intern 
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Prin atribuŞiile sale, compartimentul de audit public intern nu a fost implicat ´n elaborarea 
procedurilor de control intern. 
  AtribuŞiile compartimentului de audit public intern au fost definite ´n conformitate cu 
atribuŞiile stabilite ´n cadrul de reglementare, astfel: 

➢ s-a elaborat proiectul planului multianual de audit public intern, de regulŁ pe o perioadŁ de 3 
ani, ĸi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern; 

➢ s-au efectuat  activitŁŞi de audit public intern pentru a evalua dacŁ sistemele de management 
financiar ĸi control ale universitŁἪii sunt transparente ĸi sunt conforme cu normele de 
legalitate, regularitate, economicitate, eficienŞŁ ĸi eficacitate; 

➢ s-a raportat periodic asupra constatŁrilor, concluziilor ĸi recomandŁrilor rezultate din 
activitatea de audit intern; 

➢ s-a elaborat raportul anual al activitŁŞii de audit public intern; 
➢ s-au respectat normele, instrucŞiunilor, precum ĸi a Codului privind conduita eticŁ a 

auditorului intern ´n cadrul compartimentului de audit public intern din universitate. 
 
IndependenŞa organizatoricŁ. 
   Compartimentul de audit public intern funcŞioneazŁ ´n subordinea directŁ rectorului 
universitŁἪii, exercit©nd o funcŞie distinctŁ ĸi independentŁ de activitŁŞile universitŁἪii. 
   Prin atribuŞiile sale, compartimentul de audit public intern nu a fost implicat ´n exercitarea 
activitŁŞilor auditabile sau ´n elaborarea procedurilor specifice, altele dec©t cele de audit intern. 
   Activitatea de audit public intern nu a fost  supusŁ ingerinŞelor de nici o naturŁ,  ´ncep©nd 
de la stabilirea obiectivelor de audit, realizarea efectivŁ a lucrŁrilor specifice misiunii ĸi p©nŁ la 
comunicarea rezultatelor acesteia. 
Obiectivitate individualŁ 
   Auditorul interni a avut  o atitudine imparŞialŁ, Ἠi s-a strŁduit  sŁ ´ĸi ´ndeplineascŁ atribuŞiile ´n 
mod obiectiv ĸi independent, cu profesionalism ĸi integritate, potrivit normelor ĸi procedurilor 
specifice activitŁŞii de audit public intern. 
Autoritatea compartimentului de audit public intern 
   Compartimentul de audit public intern Ἠi-a  realizat activitatea de audit intern prin 
respectarea principiilor de legalitate, economicitate, eficienŞŁ ĸi eficacitate. 
Activitatea Compartimentului de Audit public intern  
 Conform organigramei universitŁŞii,  Compartimentul de Audit Public Intern se aflŁ ´n 
directa subordonare a Rectorului UniversitŁŞii datoritŁ statutului asigurat prin lege. 

Rolul auditului intern este de a contribui la buna gestiune a fondurilor Ἠi a patrimoniului ´n 
ansamblul sŁu ´n cadrul universitŁἪii,  ´n evaluarea riscurilor, a gradului de adecvare ĸi eficacitate a 
controlului intern ´n sistemul guvernanŞei care include at©t fiabilitatea ĸi integritatea informaŞiilor 
operaŞionale c©t ĸi eficacitatea ĸi eficienŞa operaŞiunilor, protejarea bunurilor precum ĸi conformarea 
cu legile, reglementŁrile  ĸi  contractele ´n vigoare. 
 
Planificarea activitŁŞii de audit intern.   
 Ċn elaborarea planului multianual s-a avut ´n vedere cuprinderea ´n plan a tuturor activitŁŞilor 
din cadrul universitŁŞii care sŁ fie auditate cel puἪin o datŁ la 3 ani. 
          Ċn general, activitatea Compartimentului de audit public intern s-a concretizat ´n efectuarea de 
misiuni de asigurare (de regularitate) : 

Planificarea de misiuni orientate cŁtre principalele activitŁŞi  ´n vederea unei abordŁri unitare 
ĸi desprinderea unor concluzii ĸi recomandŁri la nivelul ´ntregului lanŞ operaŞional care sŁ conducŁ 
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la ´mbunŁtŁŞirea sistemului ´n ansamblu precum Ἠi identificarea ĸi actualizarea situaŞiei evoluŞiei 
riscurilor. 
Realizarea misiunilor de asigurare 

Pentru anul 2017, au fost prevŁzute ´n planul de audit un numŁr de 4 misiuni de audit public 
intern, care au fost realizate ´n totalitate. 

Natura misiunilor planificate ĸi efectuate a fost de asigurare, iar tipul de audit este cel de 
conformitate.  
 Misiunile de asigurare planificate si realizate ´n anul 2017, au fost urmŁtoarele :  

➢ Misiuni de audit privind domeniul financiar-contabil 
-misiune de audit intern de asigurare cu tema:  òSistemul Contabil ѽi fiabilitatea acestuiaò. 

➢ Misiuni de audit intern domeniul resurse umane 
-misiune de audit intern de asigurare cu temaò Dimensionarea  schemei de personal didactic 
auxiliar  ѽi nedidactic  ѽi stabilirea atribuѿiilor, funcѿiilor ѽi sarcinilor necesare  ´ndeplinirii 
misiunii ѽi obiectivelor universitŁѿiiò .  

➢ Misiuni de audit privind funcŞiile specifice entitŁŞii :   
-ò Activitatea de evidenŞŁ a studenŞilor ´nscriĸi ĸi a cifrei de ĸcolarizare pe cicluri de studii 
universitare la facultŁŞile din cadrul universitŁŞii  pentru perioada anului universitar 
2014/2016.ò   

   - òSistemele de conducere ѽi control, precum ѽi riscurile asociate unor astfel de sistemeò; 
 

Urmărirea  implementării recomandărilor 
NumŁrul total de recomandŁri 

a cŁror implementare a fost urmŁritŁ ´n anul 2017 = 41 Implementate ParἪial 
Implementate Neimplementate

 

    
Misiuni de audit privind domeniul financiar-contabil 0 1 - 
Misiuni de audit intern domeniul resurse umane 13 5 - 
Misiuni de audit privind domeniul funcŞiilor specifice 
entitŁŞii 13 9 - 

TOTAL 26 15 0 
Total recomandŁri formulate ´n anul 2017                                     41 
 
Raportarea iregularitŁŞilor 

Nu au fost situaŞii de aplicare a procedurii privind raportarea iregularitŁŞilor ´n cadrul 
misiunilor de audit intern efectuate ´n anul 2017 ´n cadrul universitŁἪii. 
Raportarea recomandŁrilor ne´nsuĸite 
        Nu au fost situaἪii de aplicare a procedurii privind raportarea recomandŁrilor ne´nsuĸite de 
cŁtre conducŁtorii structurilor auditate ´n cadrul misiunilor de audit intern efectuate ´n anul 2017 ´n 
cadrul universitŁἪii. 
  Realizarea misiunilor de consiliere ѽi  a altor activitŁѿi 

Ċn anul 2017 auditorul intern a realizat consiliere cu caracter informal care a vizat 
consultanŞŁ pe linia implementŁrii sistemului de control intern/managerial la nivelul structurilor 
organizatorice din universitate, ´n conformitate cu prevederile O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitŁἪilor publice. 
Realizarea altor acŞiuni 
          Auditul intern din cadrul universitŁἪii nu a fost implicat ´n anul 2017 ´n derularea activitŁἪilor 
care intrŁ ´n sfera auditabilŁ. 
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CAP. II. REZULTATELE ACTIVITŀἩILOR  

DE CERCETARE ἧTIINἩIFICŀ 
 

Ċn anul 2017, activitatea de cercetare ἨtiinἪificŁ, inovare Ἠi transfer tehnologic a fost 
coordonatŁ de cŁtre Prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare, dezvoltare Ἠi inovare la 
nivel de universitate Ἠi de cŁtre Prodecanii de resort la nivelul facultŁἪilor. ActivitŁἪi specifice, la 
nivel executiv, s-au derulat prin implicarea DirecἪiei de Management Ἠi Monitorizare Proiecte, a 
Centrelor de Cercetare/ExcelenἪŁ din cadrul UniversitŁἪii, a Colectivului de publicaἪii Buletin IPI 
Ἠi a Editurii POLITEHNIUM.  

Activitatea derulatŁ pe bazŁ de contracte de cercetare Ἠi educaἪionale cu finanἪare 
externŁ a continuat pentru 12 proiecte, din care cu finanἪare internaἪionalŁ pentru douŁ proiecte 
Erasmus Mundus Ἠi ĸase proiecte Erasmus+, un proiect Orizont 2020, un  proiect SEE Ἠi un 
proiect Swiss-Romanian Cooperation Programme, respectiv cu finanἪare din Fonduri structurale a 
unui proiect POC.  Ċn anul 2017 a ´nceput derularea a 8 proiecte noi, din care 4 proiecte ROSE ĸi 
patru proiecte Erasmus+.  

De asemenea, au fost derulate activitŁἪi ´n cadrul a 8 proiecte, fŁrŁ ´ncasare ´n anul 2017 
(Erasmus+, FP7 Ἠi SEE).  

Ċn 2017, s-a derulat Ἠi proiectul CNFIS-FDI-2017-0170, cu titlul Studenѿi antreprenori la 
TUIASI-SAS@tuiasi, director proiect: Prof.univ.dr.ing. Maria Carmen Loghin. 

Valoarea totalŁ ´ncasatŁ din contractele cu finanἪare externŁ ´n anul 2017 este de 
6.946.591,54 lei. SituaἪia proiectelor cu finanἪare externŁ derulate ´n 2017 se regŁseἨte ´n Anexa 
11. 
 
           SituaŞia contractelor cu finanŞare externŁ cu valorii ´ncasate ´n 2017 pe tipuri de 
proiecte si surse de finantare (lei)                                

 
Nr. 
crt. Tip proiect 

Valoare incasata 2017 (lei) 
Fonduri 
 Europene 

Fonduri 
Internationale 

Fonduri 
Structurale 

1 Erasmus Mundus 1.049.215,21   
2 Erasmus + 3.981.185,85   
3 Orizont 2020 733.599,96   
4 SEE 27.077,40   
5 Swiss-Romanian Cooperation Programme 84.772,73   
6 ROSE  680.528,00  
7 POC   390.212,39 
 TOTAL  6.946.591,54 

 
      Activitatea de cercetare ἨtiinἪificŁ, inovare Ἠi transfer tehnologic ´n 2017 
 

1. Rezultatele sintetice ale activitŁἪii de cercetare ἨtiinἪificŁ ´n anul 2017, comparativ cu anul 
2016 (articole ´n reviste ISI Ἠi ISI Proceedings, cŁrἪi, brevete etc.) sunt prezentate ´n  Tabelul 1. 
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Tabel 1 
Nr.
crt. 

Indicatori 2016 2017 

1. Articole publicate ´n reviste cotate ISI Ἠi ISI Proceedings 407 516 

2. Articole publicate ´n reviste indexate BDI  246 236 
 

3. Articole ´n volume ale conferinἪelor BDI 83 330 
4. CŁrἪi Ἠi capitole publicate ´n edituri recunoscute CNCS 97 85 
5. CŁrἪi Ἠi capitole publicate pe plan internaἪional 14 27 
6. Brevete acordate 10 19 

 
 2. Activitatea pe bazŁ de contracte de cercetare-dezvoltare cu finanŞare naŞionalŁ s-a 
desfŁĸurat ´n cadrul etapelor derulate ´n anul 2017, pentru un numŁr de 181 de contracte,  dintre 
care 71 contracte de cercetare-dezvoltare cu finanŞare naŞionalŁ de la Bugetul de Stat ĸi 110 
contracte de cercetare/proiectare/consultanŞŁ/prestare servicii cu finanŞare publicŁ ĸi privatŁ, 
´ncheiate cu entitŁἪi din mediul economic Ἠi administrativ. 
  Valoarea totalŁ ´ncasatŁ, conform evidenἪelor financiar contabile, a fost pentru 185 de 
contracte, dintre care 181 cu etape derulate ´n anul 2017, iar 4 contracte cu etape finalizate ´n 
anul 2016 ĸi ´ncasate ´n anul 2017. 
  Valoarea ´ncasatŁ ´n anul 2017 din contractele de cercetare-dezvoltare ĸi consultanŞŁ/ 
prestŁri servicii a fost de 11.575.540,47 lei, din care 10.295.253,65 lei revine TUIASI (include 
´ncasare din anii precedenŞi), iar 1.280.286,82 lei reprezintŁ plŁŞi la partenerii din contractele de 
cercetare-dezvoltare derulate ´n cadrul programelor PN II Parteneriate ĸi PN III Era Net, conform 
´nregistrŁrilor financiar-contabile ale TUIASI. 
  Valoarea decontatŁ ce revine TUIASI, respectiv valoarea Devizului Postcalcul raportatŁ 
pentru etapa 2017, la contractele de cercetare-dezvoltare ĸi consultanŞŁ/prestŁri servicii, este de 
10.536.554,26 lei, din care 9.674.728,85 lei de la Bugetul de Stat ĸi 861.825,41 lei fonduri 
publice ĸi private. 
 SituaŞia valorii ´ncasate ´n 2017 pe tipuri de contracte de cercetare-dezvoltare naŞionalŁ ĸi 
consultanŞŁ/prestŁri servicii, comparativ cu anul 2016, este prezentatŁ ´n Tabelul 2. Se observŁ o 
creĸtere a valorii ´ncasŁrilor pentru contractele de cercetare PN II CapacitŁἪi FP 7, PN III RU-MCD, 
MCT, Bilateral MobilitŁἪi ĸi PN III PTE. 

 
 

Nr. 
Crt. Tip Program 

Valoare incasatŁ (lei) 

2016 2017 

1 PN II Parteneriate 5.528.073,00 1.428.897,30 
2 PN II colaborare Parteneriate 1.643.827,34 573.831,20 
3 PN II RU-PD, PN II RU_TE si PN II RU_BTC 889.866,00 751.813,00 
4 PN II IDEI 3.031.560,46 0,00 
5 PN II CapacitŁŞi M3-FP7 38.233,00 79.829,00 

6 PN III RU-MCD (mobilitate cercetŁtori cu experienŞŁ din diaspora), 
MCT(mobilitate tineri cercetŁtori din diaspora); MC ( mobilitate cercetŁtori-P1 27.682,00 50.496,51 

7 PN III Bridge Grant (Transfer de cunoaĸtere la agentul economic) ïP2 284.243,00 1.756.769,00 
8 PN III PED (Proiect Experimental Demonstrativ) ï P2 0,00 2.187.125,00 
9 PN III PTE (Transfer la operatorul economic) ï P2 49.583,00 575.225,00 
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10 PN III CEC Inovareï P2 0,00 338.567,00 
11 PN III ERA NET (Subprogram Orizont 2020) ïP3 944.136,00 726.481,50 
12 PN III Bilateral/ Proiecte de Mobilitati  ïP3 7.891,04 17.814,55 
13 PN III Cooperare europeana si international / EUREKA ïP3 0,00 123.000,00 
14 PN III PCE (Proiect de Cercetare Exploratorie)- P4 0,00 1.832.556,00 
15 PNCDI STAR 0,00 271.310,00 

16 AgenŞi economici 883.522,16 861.825,41 
  TOTAL 13.328.617,00 11.575.540,47 
17 PlŁἪi la partenerii din contracte -3.290.929,00 -1.280.286,82 

 TOTAL TUIASI 10.037.688,00 10.295.253,65 
   
  ĊncasŁrile totale realizate ´n anul 2017 sunt cu 2,57% mai mari faŞŁ de ´ncasŁrile anului 
2016. Valoarea ´ncasŁrilor se aflŁ sub estimŁrile fŁcute, exprimate prin Bugetul de Venituri ĸi 
Cheltuieli pentru anul 2017, datoritŁ duratei mai mici a etapelor contractelor PN II, care s-au 
´ncheiat ´n anul 2017, respectiv a numŁrului redus de proiecte c©ĸtigate ´n competiŞii naŞionale 
lansate de autoritŁŞile contractante. 
  NumŁrul partenerilor din cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare de tip PN II 
Parteneriate, PN III Era Net, Bridge Grant, PN III PED ĸi Program CDI STAR derulate ´n anul 
2017 este de 17 (parteneri industriali, institute naŞionale de cercetare, instituŞii publice, 
universitŁŞi), iar numŁrul partenerilor din mediul economic Ἠi administrativ cu care s-au ´ncheiat  
contracte de consultanŞŁ/prestŁri servicii derulate ´n anul 2017 este de 83 (include instituŞii 
publice ĸi private, institute de cercetare, universitŁἪi, agenŞii naŞionale, fundaŞii, asociaŞii ĸi 
persoane fizice). 
  SituaŞia valorii contractelor cu finanŞare naŞionalŁ, ´ncasate ´n anul 2017, pe surse de 
finanŞare/ AutoritŁŞi Contractante este prezentatŁ ´n Tabelul 3. 

        Tabel 3 

SituaŞia comparativŁ a Cheltuielilor indirecte (regia) colectate dupŁ ´ncasarea etapelor 
anuale ĸi transferul acestora, conform procedurii interne TUIASI, pentru  ultimii doi ani este 
prezentatŁ ´n Tabelul 4. 

Tabel 4 
Regie totalŁ anul 2016: 

387.553,51 lei, din care: 

Regie totalŁ anul 2017: 

1.628.473,70 lei, din care 

TUIASI FacultŁŞi Fond invenἪii TUIASI FacultŁŞi 
Fond 

invenἪii 

302.470,84 29.295,38 55.787,29 632.773,25 953.515,60 42.184,85 

Nr. 
crt. Tip program UEFISCDI AgenἪia SpaἪialŁ 

Rom©nŁ (ROSA) 
AgenŞi 

economici 

1 Programe din PN II Ἠi PNCDI III 10.442.405,06     

2 Program CDI STAR  271.310,00    

3 AgenŞi economici    861.825,41  

4 TOTAL 11.575.540,47 
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          SituaἪia comparativŁ pe ultimii 3 ani a contractelor de cercetare internaἪionale este prezentatŁ 
 ´n Tabelul 5 .                                                            

Tabel 5 
Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 

NumŁr contracte 
internaἪionale Ἠi din 
fonduri structurale 
(componenta de 

cercetare) 

ĊncasŁri (lei) 

NumŁr contracte 
internaἪionale Ἠi din 
fonduri structurale 
(componenta de 

cercetare) 

ĊncasŁri (lei) 
NumŁr contracte 
internaἪionale  

 
ĊncasŁri (lei) 

6 41.380.824,10 8 19.082.109 20 6.946.591,54 

 

 De asemenea, susἪinerea personalului de cercetare ´n vederea participŁrii la competiἪiile 
naἪionale de proiecte s-a concretizat ´ntr-un numŁr semnificativ de proiecte depuse, situaἪia 
acestora fiind prezentatŁ ´n Anexele 12 Ἠi 13. 
 

      3. Structura Centrelor de cercetare/excelenἪŁ, a colectivelor Ἠi Laboratoarelor de 
cercetare din cadrul UniversitŁἪii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din IaἨi (conform aprobŁrii 
Senatului din 22.09.2017) este prezentatŁ ´n Anexa 14. 
 NumŁrul posturilor cuprins ´n Statul de funcἪii al activitŁŞii derulate pe bazŁ de contracte, la 
01.10.2017 era de 644, din care 82,5 posturi ocupate Ἠi 561,5 posturi vacante. 
4. Evaluarea activitŁἪilor de cercetare ἨtiinἪificŁ coordonate de Prorectoratul Cercetare, 

Dezvoltare Ἠi Inovare 
 

 4.1. Acordarea Premiilor de excelenἪŁ ´n cercetarea ἨtiinἪificŁ  
  Conform Raportului Comisiei de analizŁ a premiilor de excelenἪŁ ´n cercetarea ἨtiinἪificŁ 

(a se vedea Anexa 15), au fost stabiliἪi c©ἨtigŁtori ai premiilor de excelenἪŁ urmŁtoarele cadre 
didactice Ἠi cercetŁtori: 

➢ Premiul pentru cercetŁtorul cu cele mai bune performanŞe ´n cercetarea ĸtiinŞificŁ - 
Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu (Facultatea de Inginerie ChimicŁ Ἠi ProtecἪia 
Mediului ñCristofor Simionescuò), punctaj total: 1242,59 

➢ Premiul pentru t©nŁrul cercetŁtor cu cele mai bune performanἪe ´n cercetarea ἨtiinἪificŁ ï 
ἧef lucr.dr.ing. Daniela CŁilean (cŁs.Gavrilescu) (Facultatea de Inginerie ChimicŁ Ἠi 
ProtecἪia Mediului ñCristofor Simionescuò), punctaj total: 174,96 

➢ Premiul pentru cele mai bune performanŞe ´n inovare ĸi transfer tehnologic ï ἧef 
lucr.dr.ing. Ioan Gabriel Sandu (Facultatea de ἧtiinἪa Ἠi Ingineria Materialelor), punctaj 
total: 132,72 

➢ Premiul pentru grupul care a contribuit la atragerea celor mai multe fonduri publice  
pentru cercetarea ἨtiinἪificŁ ï Coordonator, Prof.univ.dr.ing. Nicolae ἩŁranu (Facultatea 
de ConstrucἪii Ἠi InstalaἪii), suma atrasŁ: 1.860.006,030 lei 

➢ Premiul pentru grupul care a contribuit la atragerea celor mai multe fonduri private  
pentru cercetarea ἨtiinἪificŁ, conform situaἪiei contractelor tip agent economic ´ncasate ´n 
perioada 2014-2016, Coordonator, Prof.univ.dr.ing. Mihai GavrilaἨ (Facultatea de 
Inginerie ElectricŁ, EnergeticŁ Ἠi InformaticŁ AplicatŁ); suma atrasŁ: 333.904 lei 

CercetŁtorii premiaἪi au primit diplome speciale ´n cadrul ἧedinἪei festive a Senatului din 
data de 16.11.2017.  
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4.2. Participarea la ἨedinἪe ale membrilor Asocierii ´n participaἪiune ´n cadrul 
S.C.TEHNOPOLIS S.R.L, c©t Ἠi realizarea evaluŁrilor condiἪiilor ´ndeplinite de firmele care 
doresc sa fie primite ´n Parcul ἨtiinἪific Ἠi tehnologic ĂTehnopolisò;  

 4.3. Editura POLITEHNIUM. Ċn cadrul Editurii POLITEHNIUM a UniversitŁἪii 
Tehnice ñGheorghe Asachiò din IaἨi, coordonatŁ de Prorectorul cu activitatea de Cercetare, 
Dezvoltare Ἠi Inovare, ´n cursul anului 2017 au fost tipŁrite 13 titluri de carte. 

4.4. Accesul on-line la resurse de informare electronice  
  In 2017, au fost continuate demersurile privind accesul on-line la resursele de 
informare/documentare electronice (baze de date conἪin©nd reviste internaἪionale cotate ISI, e-
books, volume ale conferinἪelor etc.) prin AsociaἪia AnelisPlus (la care TUIASI este partener 
din 2011) Ἠi ´n colaborare cu Biblioteca TUIASI. SituaἪia accesŁrii bazelor de date de cŁtre 
cadrele didactice Ἠi cercetŁtorii din TUIASI este prezentatŁ ´n Anexa 16. 
5. Salarizarea personalului de cercetare ´n anul 2017  

 
Salarizarea personalului de cercetare prin Contracte individuale de muncŁ pe duratŁ determinatŁ 

Tip personal StudenŞi-
Doctoranzi 

CercetŁtori 
postdoc 

Personal 
Cercetare 

Personal 
cercetare 
pensionat 

Total 

1 
Personal de bazŁ: 
(titular TUIASI) 
(cadre didactice/pers. suport) 

0 1 215 0 216 

2 

Personal asociat: 
(din afara  universitŁŞii) 
 (ex.studenŞi-doctoranzi/  
postdoctoranzi/cercetŁtori) 

36 7 32 10 85 

TOTAL 36 8 247 10 301 
 

6. Diseminarea activitŁἪii de cercetare-dezvoltare ĸi inovare 
 Ċn 2017, s-a continuat organizarea conferinŞelor/seminariilor/workshop-urilor 
internaŞionale de prestigiu (desfŁἨurate ´n Rom©nia sau pe plan internaἪional), ´n vederea 
creἨterii vizibilitŁἪii cercetŁrii ἨtiinἪifice la nivel internaἪional Ἠi naἪional. Ċn Anexa 17 este 
prezentatŁ lista manifestŁrilor ἨtiinἪifice organizate ´n cadrul facultŁἪilor, ´n 2017. 

Participarea la T©rgul de Carte LIBREX, mai 2017, Iaĸi 
 

        Urmare a invitaŞiei primite pentru participarea la T©rgul de Carte LIBREX, organizat de 
Compania Sedcom Libris Iaĸi, ´n perioada 10-14 mai 2017, universitatea a participat cu cŁrŞi tehnice ĸi 
ĸtiinŞifice, precum ĸi cu volumele Buletinului I.P.I. a TUIASI. Au fost expuse cŁrŞi publicate ´n edituri 
internationale ĸi cŁrŞi publicate in Editura Politehnium a TUIASI ´n ultimii 3 ani, de cŁtre cadrele 
didactice ĸi personalul de cercetare al TUIASI 
    Participarea la Salonul Cercetarii Rom©neĸti 2017ò, octombrie 2017, Bucureĸti 

Urmare a invitaŞiei primite pentru participarea la Salonul CercetŁrii Rom©neĸti -òConceput ´n 
Rom©niaò - 2017, organizat de cŁtre Ministerul CercetŁrii ĸi InovŁrii, prin DirecŞia GeneralŁ Transfer ĸi 
InfrastructurŁ CDI, ´n perioada 25-27 octombrie 2017 la Bucureĸti, universitatea a participat cu produse ĸi 
prototipuri, rezultate ale activitŁŞii de cercetare-dezvoltare ĸi inovare, dupŁ cum urmeazŁ: 
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Nr. 
crt. 

Rezultate ale cercetarii                   
(Titlu/autori) 

1 NeuroprotezŁ tip mŁnuἨŁ mecatronicŁ hibrida MANUTEX cu electrozi textili;  
Cerere de brevet invenție, Nr. 00072/10.02.2017- clinically tested 
Autori: Poboroniuc Marian-Silviu, Irimia Danut-Constantin 

2  Pantalon NOVAFES cu electrozi textili incorporati pentru neuroproteze utile pacienἪilor cu AVC;  
Cerere de brevet invenție, A00673/2015 ĸi A00787/2015 
Autori: Marian-Silviu Poboroniuc, Antonela Curteza, Nicoleta-Laura Macovei, CreŞu Viorica, Danut-Constantin 
Irimia, Maria Buzdugan, Marcela Radu, Sabin Tudor Radu, Gabriela Mirea, Tania Cernea. 

3  Sistem hibrid mecatronic-neuroprotezŁ EXOSLIM pentru recuperarea braἪului la persoanele cu handicap 
neuromotor   
Cerere de brevet invenție, Nr.693/15.09.2014, RO-BOPI 3/2016, ISSN 2065-2100, pp.14-15. 
Autori: Poboroniuc S.Marian, Bulboaca Angelo, Irimia Danut-Constantin, Bulboaca A.E., Olaru Radu 

4  Proiect de cercetare: Dezvoltarea platformei de cercetare pentru energie eficientŁ ĸi durabilŁ ï ENERED. 
Proiect POSCCE/POS CCE A2-02.2.1-2009-4/SMIS-CSNR 13987 
Director Proiect/Manager Prof. Eng. Neculai Eugen Seghedin 

5  Stand pentru determinarea stabilitŁŞii implanturilor ortopedice 
Cerere de brevet invenție, RO 126900-A2.  
Autori: Seghedin Neculai, Cionca Dan, Cojocaru Ion, Drosescu Radu, Ivaĸcu Costel 

6  Sistem integrat de asistare pentru comunicare ĸi telemonitorizare destinat persoanelor cu handicap 
neurolocomotor sever, SIACT 
Proiect Cercetare PN II, nr. 21/2014 
Director Proiect/Manager: Prof.univ.dr. ing. Radu Gabriel Bozomitu 

7  Produse ĸi tehnologii ecoinovatoare pentru eficienŞŁ energeticŁ ´n construcŞii ï "EFECON" 
Proiect POC/71/1/4/Parteneriate pentru transfer de cunoĸtinŞe (Knowledge Transfer Partnership);   
Director Proiect/Manager:prof. univ. dr. ing. Dorina Nicolina Isopescu 

8  Centru de cercetare ´n ingineria mediului pentru gestionarea riscului-GRIM 
Director Proiect/Manager: conf.ing. Costel Boariu 

9 Amenajarea turisticŁ ĸi de agrement a r©ului Bahlui (Proiect realizat ´n parteneriat cu PrimŁria Iaĸi ĸi 
AdministraŞia BazinalŁ de Ape Prut-B©rlad) 
Director proiect prof. dr.ing. Ion Giurma  

10 Procedeu de fosfatare microcristalina a unor piesemetalice feroase 
Cerere de brevet inventie 

RO 125456 B1 ĸi RO 125457 B1 
Autori: Costica Bejinariu, Ion Sandu, Violeta Vasilache, Ioan Gabriel Sandu, Monica Georgeta Bejinariu, 
Andrei Victor Sandu, Mirela Sohaciu, Viorica Vasilache 

11 Sistem inovativ pentru conversia ĸi stocarea energiei solare colectata ´n structura cŁilor rutiere ´n energie 
electricŁ  
Autori: Daniel Lepadatu, Neculai Eugen Seghedin, Iulian Cucos, Ion Antonescu, Loredana Judele 

12  Microrobot mobil cu locomoἪie hibrida 
Brevet de inventie  

Autor: Ioan Doroftei 
13  Microrobot pŁἨitor biomimetic 

Brevet de inventie  

Autori:Ioan Doroftei, Bogdan Stirbu 
14 AVAI Movement 

Sachelarie Adrian; Vlas Adrian; Ababei Ion 
15 iARO Camarad 

Sachelarie Adrian; Calancea Gabriel; Ababei Ion; PŁvŁlucŁ Petronela; Palanciuc Vlad; Canschi Alexandru 
16 Proiect Formula Student ï T.U. Iasi Racing 

Ciofu Ciprian,Ursescu Gabriel Grigorean Stefan, Ropotoae Adrian, Cozma Florin, Cvasnai Tiberiu  
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    7. Activitatea de publicare a lucrŁrilor ἨtiinἪifice. Activitatea de invenἪii 
 a. Buletinul Institutului Politehnic Iaĸi  

De la apariŞia primului numŁr, ´n 1946,  Buletinul se difuzeazŁ ´n ŞarŁ ĸi strŁinŁtate prin 
schimb cu alte reviste de specialitate. Acesta este dedicat publicŁrii rezultatelor cercetŁrii 
ĸtiinŞifice ´n domeniile specifice ale universitŁŞii ´n cadrul a 10 secŞii de specialitate (4 
numere/secŞie/an). Ċncep©nd din 2009, Buletinul IPI se publicŁ ´n colaborare cu Editura 
Politehnium. Sunt acreditate 6 secŞiuni ´n categoria B + (Automatica ĸi Calculatoare; ConstrucŞii 
de Maĸini; ConstrucŞii ĸi ArhitecturŁ; Chimie ĸi Inginerie ChimicŁ; ElectrotehnicŁ, EnergeticŁ ĸi 
ElectronicŁ; MatematicŁ, MecanicŁ TeoreticŁ ĸi FizicŁ) 1 secŞiune ´n categoria B (ķtiinŞa ĸi 
Ingineria Materialelor), 2 secŞiuni ´n categoria C ( HidrotehnicŁ; Socio-Umane), ĸi 1 secŞiune ´n 
categoria D (Textile PielŁrie). 
 Au fost trimise spre tipar 28 de fascicule/volume, acestea conŞin©nd 198 de lucrŁri 
ĸtiinŞifice din care: 149 lucrŁri ĸtiinŞifice la categoria de clasificare B+, 40 lucrŁri ĸtiinŞifice la 
categoria de clasificare C ĸi 9 lucrŁri ĸtiinŞifice la categoria de clasificare D. 
 Ċn anul 2017, prin schimbul internaŞional al Buletinului I.P.I. s-au ´ntreŞinut relaŞii de 
schimb cu 193 parteneri din 36 de ŞŁri, iar prin schimbul intern s-au ´ntreŞinut relaŞii de schimb 
cu 39 de parteneri din ŞarŁ.  

b. Revista Environmental Engineering and Management Journal (EEMJ) este o 
publicaŞie ĸtiinŞificŁ ´n limba englezŁ, cu caracter periodic, care a fost lansatŁ ´n anul 2002 de 
Departamentul de Ingineria ĸi Managementul Mediului din cadrul UniversitŁŞii Tehnice 
Gheorghe Asachi din Iaĸi ca o revistŁ de specialitate ´n domeniul mediului Ἠi care, ´ncep©nd cu 
anul 2010, apare lunar. Revista este editatŁ de Departamentul Ingineria Ἠi Managementul 
Mediului sub egida UniversitŁἪii Tehnice "Gheorghe Asachi" din IaἨi fiind prima revistŁ 
universitarŁ din Rom©nia cotatŁ ISI, ´ncep©nd cu Volumul 6, Nr.1/2007. 
 Revista a fost publicatŁ ´n regim de autofinanŞare p©nŁ ´n anul 2009, ulterior tipŁrirea sa 
la Tipografia UniversitŁŞii Tehnice fiind susἪinutŁ financiar de trei facultŁŞi (Inginerie ChimicŁ ĸi 
ProtecŞia Mediului; HidrotehnicŁ, Geodezie ĸi Ingineria Mediului; Inginerie ElectricŁ, EnergeticŁ 
ĸi InformaticŁ AplicatŁ). Revista este cotatŁ ISI Web of Science Ἠi are factor de impact (FI) /  
2017 =1, 096. 

c. European Journal of Materials Science and Engineering ( EJMSE) , apŁrutŁ ´n 2016 
sub egida Editurii Politehnium a TUIASI. 
 d. Activitatea de invenŞii din cadrul colectivului este prezentatŁ ´n tabelul de mai jos. Ċn 
anul 2017 au fost trimise spre ´nregistrare ĸi examinare cŁtre Oficiul de Stat pentru InvenŞii ĸi 
MŁrci 49 cereri de brevet de invenŞie, av©nd ca prim-autori 33 cadre didactice TUIASI, 5 
studenti-doctoranzi/postdoctoranzi ĸi 11 studenŞi.  

e. Editura ĂPolitehniumò 
De la ´nfiinŞarea sa ´n 1993, Editura ĂPolitehniumò (http://editura.tuiasi.ro) are ca scop 

publicarea de tratate, manuale universitare, monografii de specialitate, lucrŁri de informare 
generalŁ ĸi de istorie a ĸtiinŞei, dicŞionare ĸi enciclopedii, teze de doctorat, cursuri, ´ndrumare, 
culegeri de probleme, volume de lucrŁri ale unor conferinŞe ĸtiinŞifice ĸ.a. CŁrŞile se tipŁresc, de 
regulŁ, ´n cadrul Tipografiei. Aceasta tipŁreĸte totodatŁ cursuri ĸi ´ndrumare (finanŞate de la 
buget), ĂBuletinul Institutului Politehnic din Iaĸiò, rezumate ale tezelor de doctorat, manualul 
procedurilor, ghidul studentului din anul I, buletine bibliografice, imprimate etc.  
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Nr. 
crt. Facultatea 

CERERI  DE  BREVET DE INVENŝIE BREVETE DE INVENŝIE ACORDATE 

NumŁr cereri de 
brevet depuse 
la OSIM/din care 
titular TUIASI 

Calitate prim autor/ titular TUIASI, 
din care: 

NumŁr de 
brevete acordate 
de OSIM/din care 
titular TUIASI 

Calitate prim autor/ titular 
TUIASI, din care: 

Cadre 
didactice 

Doctoranzi/ 
Postdoc 
torand 

StudenŞi Cadre 
didactice 

Doctoranzi/ 
Postdoc 
torand 

StudenŞi 

1 AutomaticŁ ĸi Calculatoare 1/1 1/1 - - - - - - 

2 Inginerie ChimicŁ  ĸi  ProtecŞia 
Mediului ñCristofor 
Simionescuò 

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

3 Constructii ĸi InstalaŞii 3/2 1/1 1/1 1/0 2/2 2/2 - - 

4 ConstrucŞii de Maĸini ĸi 
Management Industrial 13/5 3/3 2/2 8/0 4/4 4/4 - - 

5 ElectronicŁ, TelecomunicaŞii ĸi 
Tehnologia InformaŞiei 4/4 4/4 - - - - - - 

6 Inginerie ElectricŁ, Energetica 
ĸi InformaticŁ AplicatŁ 16/16 16/ 

16 - 0/0 2/2 2/2 - - 

7  HidrotehnicŁ, Geodezie ĸi 
Ingineria Mediului 3/3 2/2 1/1 - - - - - 

8 MecanicŁ 4/2 2/2 - 2/0 3/3 3/3 - - 

9 ķtiinŞa ĸi Ingineria Materialelor - - - - 3/3 3/3 - - 

10 Textile-PielŁrie ĸi Management 
Industrial 2/2 2/2 - - 4/4 4/4 - - 

11 Arhitectura ĂG.M.Cantacuzinoò 
1/1 1/1 - - - - - - 

 TOTAL* 49/38 33/33 5/5 11/0 19/19 19/19 - - 

 
*NotŁ: Dintre cele 49 cereri de brevet invenŞie, 38 au ca titular TUIASI, din care 12 sunt 
rezultatul contractelor de cercetare/prestŁri servicii (cu 7 cadre didactice ĸi 5 studenŞi-doctoranzi/ 
postdoctoranzi) ĸi 26 sunt cereri de brevet de serviciu (cadre didactice), iar 11 cereri de brevet 
de invenŞie sunt depuse ´n nume propriu - 11 studenŞi). 
    Ċn anul 2017 au fost acordate, de cŁtre Oficiul de Stat pentru InvenŞii ĸi MŁrci, 19 brevete 
de invenŞie, unde titular este Universitatea TehnicŁ ñGheorghe Asachiò din Iaĸi. 
 Ċn anul 2017 au fost plŁtite taxe cŁtre Oficiul de Stat pentru InvenŞii ĸi MŁrci, pentru 
cereri de brevet invenŞie ĸi brevete, ´n valoarea totalŁ de 30.081,00 lei. 
  
 d) Acordarea titlului de doctor honoris causa dupŁ cum urmeazŁ: 

- Domnului Prof.Nam Pyo Suh,de la Massachusetts Institute of Technology, SUA  
- Domnului Prof. Antonio Cruz Serra, de la Universitatea din Lisabona, Portugalia 
- Domnului Prof.Vasile Bumacov,Universitatea AgrarŁ de Stat din Moldova, Rep.Moldova 
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CAP. III. ASIGURAREA CALITŀŝII  

ACTIVITŀŝILOR  DIN  CADRUL UNIVERSITŀŝII 
 
 
3.1. Dezvoltarea managementului calitŁŞii 
 

Av©nd calitatea educaŞiei ca o prioritate absolutŁ Ἐn ansamblul criteriilor de funcŞionare,  
Universitatea TehnicŁ ñGheorghe Asachiò din Iaĸi satisface Ἐncrederea publicŁ, ἘnvŁŞŁm©ntul 
afirm©ndu-se ca un bun public. 

Calitatea este asiguratŁ de valoarea intrinsecŁ recunoscutŁ a transferului de cunoaἨtere, 
generatŁ de cadrele didactice universitare care performeazŁ actul didactic Ἠi nu Ἐn ultimul r©nd de 
structura organizatoricŁ Ἠi decizionalŁ colectivŁ stabilitŁ Ἐn Universitatea TehnicŁ ñGheorghe 
Asachiò din Iaĸi.  

Senatul UniversitŁŞii reprezintŁ comunitatea universitarŁ ĸi este autoritatea supremŁ de 
conducere a UniversitŁŞii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaĸi. Acesta este format din cadre 
didactice ĸi studenŞi aleĸi prin vot majoritar, universal, direct ĸi secret al cadrelor didactice ĸi 
cercetŁtorilor titulari, respectiv ai studenŞilor.  

Universitatea funcŞioneazŁ pe baza Cartei universitare ĸi a Regulamentului Intern. 
FuncŞionalitatea structurilor de conducere este asiguratŁ ĸi de ´ncadrarea lor ´n fluxul decizional, 
reflectat de Organigrama universitŁŞii. 

Conducerea operativŁ a UniversitŁŞii este asiguratŁ de Consiliul de administraŞie, alcŁtuit 
din rector, prorectori, directorul consiliului pentru studii universitare de doctorat, decanii, 
directorul general administrativ ĸi un reprezentant al studenŞilor.  

Evaluarea ĸi asigurarea calitŁŞii activitŁŞilor desfŁĸurate ´n universitate reprezintŁ o 
preocupare constantŁ a managementului universitŁŞii, pe toate nivelurile ierarhice. Ċncep©nd din 
2005 funcŞioneazŁ Comisia de Evaluare ĸi Asigurare a CalitŁŞii (CEAC)  la nivelul universitŁŞii 
ĸi Subcomisiile de Evaluare ĸi Asigurare a CalitŁŞii  la nivelul facultŁŞilor/ departamentelor/ 
direcŞiilor. Cadrul organizatoric este definit prin Procedura privind organizarea ĸi funcŞionarea 
CEAC. De la ´nfiinŞare ĸi p©nŁ ´n prezent, Comisia pentru Evaluarea ĸi Asigurarea CalitŁŞii 
CalitŁŞii  ĸi-a asumat rŁspunderea privind elaborarea/ verificarea/ avizarea  a procedurilor care 
privesc activitatea didacticŁ, evaluarea ĸi asigurarea calitŁŞii educaŞiei, care s-au constituit Ἠi 
reprezintŁ suportul procedural al activitŁŞii de bazŁ din cadrul Manualului procedurilor (Anexa 
19); vezi ĸi http://www.calitate.tuiasi.ro. 

Pentru Ἐndeplinirea atribuŞiilor sale, Comisia pentru Evaluarea Ἠi Asigurarea CalitŁŞii - 
CEAC are un compartiment de specialitate - Departamentul pentru Evaluarea Ἠi Asigurarea 
CalitŁŞii ï DEAC, care are un rol executiv, cu atribuŞiuni de ordin tehnic ,viz©nd punerea Ἐn 
practicŁ a politicii universitŁἪii Ἐn domeniul calitŁŞii. 

Departamentamentul pentru Evaluarea Ἠi Asigurarea CalitŁŞii ï DEAC, are urmŁtoarele 
atribuŞii: 
➢ Ċn domeniul acreditŁrii: 

- informarea Ἠi coordonarea structurilor organizatorice ´n procesul de autorizare provizorie, 
acreditare Ἠi evaluare periodicŁ a programelor de studii universitare de studii universitare; 

- gestionarea rapoartelor de evauare internŁ a programelor de studii universitare de licenŞŁ 
Ἠi master; 
 

http://www.calitate.tuiasi.ro/
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➢ Ċn domeniul asigurŁrii calitŁŞii: 
-   monitorizeazŁ aplicarea procedurilor care vizeazŁ activitŁἪile de evaluarea Ἠi asigurarea 

calitŁŞii;  
-   gestioneazŁ Manualul Procedurilor, coordonat de Comisia de Monitorizare SCIM;  
-   efectueazŁ audituri de sistem, proces, procedurŁ;  
-   elaboreazŁ propuneri de ἘmbunŁŞŁŞire a calitŁŞii educaŞiei Ἠi a activitŁŞilor suport; 
-   elaboreazŁ  documentele prin care CEAC, Consiliul de AdministraŞie Ἠi Senatul, 

analizeazŁ managementul calitŁŞii; 
- formuleazŁ propuneri de colaborare cu AgenŞia Rom©nŁ de Asigurare a CalitŁŞii Ἐn 

ĊnvŁŞŁm©ntul Superior ï ARACIS, cu alte agenŞii, instituŞii similare, etc.; 
➢ Ċn domeniul evaluŁrii externe: 

- participŁ la derularea acŞiunilor de evaluare externŁ; 
- analizeazŁ rezultatele evaluŁrii externe Ἠi prezintŁ aceste rezultate Comisiei pentru 
Evaluarea Ἠi Asigurarea CalitŁŞii ï CEAC. 
Strategia de asigurare a calitŁŞii este transpusŁ ´n acŞiuni specifice la toate nivelurile 

ierarhice care au responsabilitŁŞi bine definite privind monitorizarea, analizarea ĸi evaluarea 
internŁ a activitŁŞilor desfŁĸurate. Rezultatele obŞinute se pun la dispoziŞia managementului ´n 
scopul elaborŁrii mŁsurilor de realizare a Planului Strategic ĸi a Planurilor OperaŞionale anuale. 

 
3.2. Structura Senatului 

 

Implicarea Senatului universitŁἪii Ἐn politica universitŁἪii ´n domeniul calitŁἪii, se 
realizeazŁ prin toate structurile sale funcἪionale :  
➢ Biroul Permanent; 
➢ Comisiile permanente; 
➢ Comisii speciale;  
➢ Secretariatul Senatului.  

FuncŞionarea Senatului ´ntre douŁ sedinŞe este asiguratŁ de Biroul Permanent compus din 
Preĸedintele Senatului, VicepreἨedinte, secretar, un reprezentant al studenŞilor ĸi preĸedinŞii 
comisiilor permanente. 

ActivitŁŞile pe domenii de activitate sunt gestionate de Comisiile permanente ale 
Senatului: 
a) Comisia pentru programe de studii, evaluarea ĸi asigurarea calitŁŞii 
b) Comisia pentru cercetare-dezvoltare, antreprenoriat ĸi parteneriat public privat 
c) Comisia de relaŞii internaŞionale , imagine universitarŁ ĸi titluri onorifice 
d) Comisia pentru activitŁŞi studenteĸti ĸi servicii sociale 
e) Comisia pentru strategie instituŞionalŁ, infrastructurŁ ĸi management financiar 
f) Comisia de informatizare ĸi comunicaŞii digitale 
g) Comisia pentru CartŁ, eticŁ, regulamente ĸi incompatibilitŁŞi 
Activitatea de evaluare si asigurare aa calitatii, este supervizata, in principal, de catre 

Comisia pentru programe de studii, evaluarea ĸi asigurarea calitŁŞii Ἠi Comisia pentru CartŁ, 
eticŁ, regulamente ĸi incompatibilitŁŞi. 
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3.3.Asigurarea calitŁŞii  
 

3.3.1. Asigurarea calităţii educaţiei 

Prin cele prezentate p©nŁ aici, av©nd ca suport anexele deja citate, s-a demonstrat 
concludent cŁ angajamentul deliberat ĸi activ al universitŁŞii pentru desfŁĸurarea unor 
activitŁŞi de nivel calitativ ´nalt, identificabile prin rezultate concret mŁsurabile, se 
materializeazŁ constatat ´n cadrul celor trei domenii de asigurare a calitŁŞii  ĸi anume : 

Capacitatea instituŞionalŁ - Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi este 
organizatŁ coerent, are un sistem de conducere ĸi administrare eficient, dispune de resursele 
umane necesare realizŁrii misiunii ĸi obiectivelor asumate. Ea are baza materialŁ adecvatŁ ĸi 
resursele financiare pentru funcŞionarea stabilŁ, de bunŁ calitate, pe termen scurt ĸi mediu. 

Eficacitatea educaŞionalŁ - Organizarea activitŁŞii didactice, ´ncep©nd cu admiterea 
candidaŞilor, continu©nd cu conceperea, administrarea, finanŞarea ĸi desfŁĸurarea programelor de 
studiu ĸi a programelor de cercetare, selecŞia ĸi promovarea personalului didactic, serviciile 
asigurate studenŞilor, integrarea ´n spaŞiul universitar european ĸi ´ncheind cu finalizarea 
studiilor, precum ĸi organizarea ĸi valorificarea cercetŁrii ĸtiinŞifice au ca scop permanent 
obŞinerea rezultatelor ´n ´nvŁŞare ĸi ´n cercetarea ĸtiinŞificŁ ´n conformitate cu misiunea asumatŁ. 

Managementul calitŁŞii - Monitorizarea ĸi evaluarea tuturor activitŁŞilor din universitate, 
sub multiple aspecte, au ca finalitate evaluarea performanŞelor, asigurarea ĸi ´mbunŁtŁŞirea 
calitŁŞii educaŞiei, dezvoltarea culturii calitŁŞii, obŞinerea atestŁrilor legale prin evaluare externŁ 
ĸi informarea publicului asupra rezultatelor obŞinute. 

3.3.2. Asigurarea calităţii strategiei universitare şi activităţii financiar-contabile 

EvidenŞierea veniturilor ĸi cheltuielilor pe facultŁŞi a facilitat adoptarea unor mŁsuri de 
reducere a cheltuielilor ´n toate activitŁŞile. Astfel, facultŁŞile au realizat state de funcŞii 
judicioase, bazate pe estimarea cheltuielilor ´n viitorul an universitar ĸi pe ´ncadrarea ´n fondurile 
repartizate pe facultŁŞi. EvoluŞia finanŞŁrii ĸi ´ncadrŁrii ´n fonduri a facultŁŞilor ´n perioada 2008-
2017 demonstreazŁ gestionarea eficientŁ a resurselor de care se dispune. Ċn acelaĸi sens, un rol 
important ´l are Compartimentul de audit public intern care, desfŁĸur©nd o activitate funcŞional 
autonomŁ, pe bazŁ de Regulament de funcŞionare ĸi Plan Anual de Audit, furnizeazŁ informaŞii 
pentru buna administrare a veniturilor ĸi cheltuielilor publice. 

3.3.3. Asigurarea calităţii cercetării ştiinţifice  

Ċn spiritul Regulamentului privind organizarea ĸi desfŁĸurarea activitŁŞii de cercetare 
ĸtiinŞificŁ, obiectivul principal ´n ceea ce priveĸte asigurarea calitŁŞii cercetŁrii ĸtiinŞifice ´l 
constituie orientarea acesteia pe direcŞii competitive, ´n raport cu cerinŞele actuale pe plan local, 
naŞional ĸi internaŞional. De asemenea, se urmŁreĸte captarea tuturor surselor de finanŞare pentru 
cercetare printr-o susŞinutŁ activitate de diseminare a rezultatelor cercetŁrii ĸi de valorificare a 
potenŞialului de cercetare. 

3.3.4. Asigurarea calităţii relaţiilor naţionale şi internaţionale  

Se realizeazŁ prin procedurile curente Ἠi prin urmŁtoarele mŁsuri permanente: evaluarea 
managementului relaŞiilor universitŁŞii ĸi adaptarea la spaŞiul universitar european; definirea 
misiunii ĸi obiectivelor strategice ĸi valorificarea comunicŁrii externe pentru asigurarea calitŁŞii 
relaŞiilor universitŁŞii; planificarea resurselor, finanŞŁrii ĸi implementŁrii sistemului calitŁŞii 
relaŞiilor universitŁŞii; evaluarea calitŁŞii activitŁŞilor ĸi analiza performanŞelor prin evaluarea de 
cŁtre studenŞi ĸi cadre didactice; analiza sarcinilor ĸi definirea clarŁ a rolurilor; evaluarea 
performanŞei individuale  respectarea procedurilor, a regulamentelor ĸi a legislaŞiei. 
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3.3.5. Asigurarea calităţii vieţii studenţilor 

MŁsurile ´n acest sens au ´n vedere furnizarea utilitŁŞilor la parametri optimi, racordarea 
tuturor cŁminelor la internet, amenajarea de oficii pentru prepararea hranei, dotarea 
corespunzŁtoare a cabinetelor internilor de cŁmin existente, dotarea dispensarului medical, 
funcŞionarea ´n bune condiŞii a cantinei, asigurarea fondurilor de transport, asigurarea fondurilor 
necesare acordŁrii burselor de merit, de studii ĸi sociale, a ajutoarelor sociale pentru studenŞi ĸi 
doctoranzi. 

3.3.6. Asigurarea calităţii activităţii administrative 

ĊmbunŁtŁŞirea calitŁŞii managementului administrativ se asigurŁ prin elaborarea  ĸi 
aplicarea procedurilor pentru procesele suport, pentru dezvoltarea climatului organizaŞional ĸi 
formarea culturii organizaŞionale orientate spre performanŞŁ instituŞionalŁ, bazate pe introducerea 
sistemelor de planificare strategicŁ, asigurarea transparenŞei privind modul de alocare ĸi cheltuire 
a resurselor financiare ale universitŁŞii.  

3.3.7. Asigurarea calităţii activităţii în domeniul resurselor umane 
Se urmŁreĸte utilizarea raŞionalŁ a resurselor umane ĸi a fondului de salarii, rezolvarea 

problemelor de muncŁ ĸi salarii, at©t pentru cadrele didactice, c©t ĸi pentru personalul auxiliar 
didactic ĸi administrativ. Ċn acest scop se aplicŁ proceduri privind condiŞiile de platŁ a salariilor, 
de calcul al drepturilor salariale, de ´ntocmire ĸi transmitere a foilor de prezenŞŁ sau privind 
circuitul extraselor nominale cu drepturile salariale lunare ale personalului din cadrul 
universitŁŞii. Ċncep©nd cu anul 2006 sunt ´n vigoare procedurile de evaluare a personalului 
didactic de cŁtre management, de cŁtre studenŞi ĸi colegialŁ. 

3.3.8. Comisia de etică şi deontologie profesională universitară 

Comisia de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ este o componentŁ a cadrului 
general al asigurŁrii calitŁŞii. Ea reuneĸte cadre didactice prestigioase ĸi ´ĸi desfŁĸoarŁ activitatea 
autonom, la solicitarea membrilor comunitŁŞii academice. ReferinŞele etice ĸi regulile ei de 
funcŞionare sunt ´nscrise ´n Codul de eticŁ universitarŁ respectiv, ´n Regulamentul de funcŞionare 
a Comisiei de eticŁ universitarŁ . 
 

3.4 . Evaluarea calitŁἪii activitŁἪilor din cadrul   universitŁἪii 
 
3.4.1. Rapoartele subcomisiilor pentru evaluarea ĸi asigurarea calitŁŞii 
Sub-comisiile pentru Evaluarea ĸi Asigurarea CalitŁŞii din cele unsprezece facultŁŞi ĸi 

Departamentul pentru PregŁtirea Personalului Didactic au elaborat rapoarte asupra stŁrii calitŁŞii 
´n structurile instituŞionale respective: 

 
➢ Raport calitate Facultatea de AutomaticŁ Ἠi Calculatoare - 2017 
➢ Raport calitate Facultatea de Inginerie ChimicŁ Ἠi ProtecἪia Mediului ñCristofor 

Simionescuò- 2017 
➢ Raport calitate Facultatea de ConstrucἪii Ἠi InstalaἪii-2017 
➢ Raport calitate Facultatea de ConstrucἪii de MaἨini Ἠi Management Industrial-2017 
➢ Raport calitate Facultatea de ElectronicŁ, TelecomunicaἪii Ἠi Tehnologia InformaἪiei-

2017 
➢ Raport calitate Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata-2017 
➢ Raport calitate Facultatea de HidrotehnicŁ, Geodezie Ἠi Ingineria Mediului - 2017 
➢ Raport calitate Facultatea de MecanicŁ-2017 
➢ Raport calitate Facultatea de ἧtiinἪa Ἠi Ingineria Materialelor-2017 

b2%20FICPM%20Raport_anual_calitate_2017_v2.doc
b2%20FICPM%20Raport_anual_calitate_2017_v2.doc
b3%20CI%20raport%20calitate%202017.docx
b4%20CMMI%20Raport%20anual%20calitate%20%202017_v3.doc
b5%20%20ETTI%20Raport%20calitatea%202017.pdf
b5%20%20ETTI%20Raport%20calitatea%202017.pdf
b6%20IEEIA%20Raport%20calitate%202017.pdf
b7%20HGIM%20Raport%20calitate%202017.pdf
b8%20MEC%20Raport%20calitate%202017.doc
b9%20%20Raport%20Anual%202017%20SIM.pdf
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➢ Raport calitate Facultatea de Textile-PielŁrie Ἠi Management Industrial- 2017 
➢ Raport calitate Facultatea de ArhitecturŁ ñG.M. Cantacuzino"-2017 
➢ Departamentul pentru PregŁtirea Personalului Didactic - 2017 
 

Aceste rapoarte au fost structurate astfel: 
1. Structura sub-comisiei 
2. Capacitatea instituŞionalŁ 

2.1. Misiune ĸi obiective 
2.2. Integritate academicŁ 
2.3. Auditare internŁ 
2.4. Sistem de conducere 
2.5. AdministraŞie eficace 
2.6. SpaŞii de ´nvŁŞŁm©nt, cercetare ĸi pentru alte activitŁŞi 
2.7. Dotare 
2.8. Resurse financiare 
2.9. Sistemul de acordare a burselor ĸi a altor forme de sprijin material pentru studenŞi 

3. Eficacitate educaŞionalŁ 
3.1. Politici de prezentare a ofertei academice 
3.2. Admitere 
3.3. Structura programelor de studiu 
3.4. RelevanŞa programelor de studiu 
3.5. Capacitatea de angajare a absolvenŞilor pe piaŞa muncii 
3.6. Capacitatea de continuare a studiilor universitare 
3.7. Centrarea pe student a metodelor de ´nvŁŞare 
3.8. Orientarea ´n carierŁ a studenŞilor 
3.9. Valorificarea cercetŁrii 

4. Managementul calitŁŞii 
4.1. Evaluarea periodicŁ a programelor de studii 
4.2. Raportul dintre numŁrul de cadre didactice ĸi studenŞi 
4.3. Evaluarea colegialŁ 
4.4. Evaluarea personalului didactic de cŁtre studenŞi 
4.5. Evaluarea cadrelor didactice de cŁtre management 
4.6. InformaŞie publicŁ 

 
3.4.2. Evaluarea calitŁŞii, ´ndeplinirea standardelor ĸi a standardelor de referinŞŁ 
La evaluarea instituŞionalŁ efectuatŁ de cŁtre ARACIS ´n anul 2009, UniversitŁŞii Tehnice 

ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi i s-a acordat cel mai ´nalt calificativ ï GRAD DE ĊNCREDERE 
RIDICAT (Anexa nr.20.a). 

Ċn cursul anului 2015, Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò a parcurs procesul de 
evaluare periodicŁ instituŞionalŁ ´n urma cŁruia calificativul ñGRAD DE INCREDERE 
RIDICATò a fost menŞinut (Anexa nr.20.b.) 

At©t pe parcursul elaborŁrii Rapoartelor de evaluare internŁ ´n vederea evaluŁrii periodice 
externe, c©t ĸi pentru evaluarea curentŁ anualŁ a calitŁŞii educaŞiei ´n Universitatea TehnicŁ 
"Gheorghe Asachi" din Iaĸi, Comisia pentru Evaluarea ĸi Asigurarea CalitŁŞii (CEAC) a aplicat 
un Panel de evaluare conform Listei criteriilor, standardelor ĸi indicatorilor de performanŞŁ din 
"Metodologia de evaluare externŁ", elaboratŁ de ARACIS ĸi aprobatŁ prin H.G. nr. 

b10%20TPMI%20Raport%20calitate%202017.doc
b11%20ARH%20Raport%20de%20calitate%202017.doc
b12%20DPPD%20Raport%20anual%20de%20calitate%202017.doc
Anexa%20nr.%20IV.a%20Diploma%20%20ARACIS%202009.jpg
Anexa%20nr.%20IV.b%20Certificat%20ARACIS%20Grad%20de%20incredere%20ridicat%202015.jpg
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1418/11.10.2006, ĸi completatŁ prin HG 1512/2008. Ċn anul 2017, Ἐn cadrul acestui proces a fost 
testatŁ Ἠi noua procedurŁ de autoevaluare instituŞionalŁ PROCEDURA DE  AUTOEVALUARE  
INSTITUŝIONALŀ COD PO.CEAC.01 elaboratŁ Ἐn cadrul proiectului CNFIS FDI 0067.  
Rezultatul evaluŁrii ´ndeplinirii standardelor ĸi a standardelor de referinŞŁ este prezentat ´n  
Anexa nr. 21. 

 
3.5.  Gestionarea Manualului  Procedurilor 
 

Comisia pentru Evaluarea ĸi Asigurarea CalitŁŞii CEAC ĸi-a asumat coordonarea aplicŁrii 
procedurilor ĸi activitŁŞilor de evaluare ĸi asigurare a calitŁŞii. Actualmente, acestea constituie 
Manualul procedurilor pentru evaluarea ĸi asigurarea calitŁŞii educaŞiei ´n cadrul UniversitŁŞii. 

Av©nd drept cadru legislaŞia rom©neascŁ ĸi bunele practici naŞionale ĸi europene ´n 
domeniul evaluŁrii ĸi asigurŁrii calitŁŞii ´n ´nvŁŞŁm©ntul superior, Manualul procedurilor pentru 
evaluarea ĸi asigurarea calitŁŞii educaŞiei cuprinde reglementŁrile ´n materie adoptate de Senatul 
universitŁŞii, pe parcursul anilor 2005-2017 (textele complete sunt accesibile la 
http://www.calitate.tuiasi.ro/Manualul%20procedurilor.htm. 

Acestea au fost realizate de Comisia pentru Evaluarea ĸi Asigurarea CalitŁŞii sau de 
compatimentele funcŞionale specifice, ´n cadrul unui proces iterativ de elaborare ï verificare ï 
avizare ï aprobare, mai ´nt©i ´n cadrul Comisiei, apoi prin consultarea largŁ a mediului academic, 
Consiliului de AdministraἪie ĸi ´n final ´n cadrul Senatului UniversitŁŞii. 

Aceste proceduri se referŁ la cele mai importante activitŁŞi educaŞionale din universitate 
ĸi, totodatŁ, la unele procese interconectate cu acestea. Ele se ´nscriu ´n fluxul mŁsurilor 
consecvente ĸi constructive de realizare a reformei ´n educaŞie ĸi de ´ndeplinire a standardelor de 
calitate legale. 

Se are ´n vedere ca, pe mŁsura prestigiului universitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din 
Iaĸi, procesul educaŞional sŁ fie de calitate c©t mai ´naltŁ, sŁ se orienteze spre necesitŁŞile de 
pregŁtire a studenŞilor, sŁ asigure un mediu propice dezvoltŁrii ĸtiinŞei ĸi tehnologiei, ĸi, nu ´n 
ultimul r©nd, sŁ promoveze potenŞialul uman din universitate. 

Atingerea acestor Şinte are ´n vedere un obiectiv strategic deosebit de important pentru 
reuĸita reformei ´n educaŞie: prin utilizarea generalizatŁ ĸi perfecŞionarea coerentŁ, procedurile sŁ 
devinŁ instrumente instituŞionale fiabile, care sŁ confere predictibilitate ´n desfŁĸurarea 
activitŁŞilor ´n cadrul programelor de studiu. 

Ele au menirea de a contribui la formarea unui mediu academic emulativ ĸi stimulativ, 
orientat spre rigoare ĸi excelenŞŁ ´n activitŁŞile didacticŁ ĸi de cercetare ĸtiinŞificŁ, ĸi sŁ fie c©t 
mai puŞin sensibil la influenŞe nelegitime. Evident, realizarea acestui obiectiv major, care odatŁ 
atins va produce un feedback benefic ´n asigurarea ĸi evaluarea calitŁŞii educaŞiei, este 
condiŞionatŁ de aplicarea convingŁtoare, riguroasŁ ĸi consecventŁ ´n timp ĸi unitarŁ ´n spaŞiul 
academic, a procedurilor adoptate prin acordul comunitŁŞii academice. 
3.5.1. Ċn anul 2017, Ἐn cadrul DEAC, s-a iniŞiat procesul de recodificare a codurilor, 

regulamentelor Ἠi procedurilor din cuprinsul manualului procedurilor, cu scopul de a creἨte 
nivelul de ergonomicitate a acestui document de referinŞŁ al universitŁŞii. 

     3.5.2.S-au modificat un numŁr de 20 de documente, conform reviziilor aplicate de cŁtre 
compartimentele elaboratoare: 

✓ Regulamentul Intern al UniversitŁŞii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaĸi,  REG.0; 
✓ Regulamentul de organizare ĸi funcŞionare a Departamentului pentru PregŁtirea       

Personalului Didactic-DPPD.REG.08; 

http://www.calitate.tuiasi.ro/Manualul%20procedurilor.htm
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✓ Procedura privind organizarea activitŁŞii didactice pentru studiile universitare de licenŞŁ 
PO.DID.01-4; 

✓ Procedura privind organizarea activitŁŞii didactice pentru studiile universitare de masterat 
            PO.DID.02-2; 

✓ Procedura privind elaborarea planurilor de ´nvŁŞŁm©nt PO.DID.04-2; 
✓ Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenŞŁ (ciclul I ï Sistem Bologna) 

PO.DID.08;  
✓ Procedura de finalizare a studiilor universitare de masterat (ciclul II ï Bologna) 

PO.DID.09; 
✓ Organizarea ĸi desfŁĸurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice 

PO.DID.10; 
✓ Procedura privind acordarea gradaŞiilor de merit pentru personalul didactic titular din 

cadrul UniversitŁŞii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaĸi PO.DID.11;  
✓ Procedura privind menŞinerea calitŁŞii de titular ´n ´nvŁŞŁm©nt ĸi/sau ´n cercetare dupŁ 

´mplinirea v©rstei de 65 de ani PO.DID.13; 
✓ Procedura privind cazarea studenŞilor ´n cŁminele UniversitŁŞii Tehnice "Gheorghe 

Asachi" din IaἨi PO.PRS.01; 
✓ Procedura privind acordarea burselor studenŞilor rom©ni, din UE, SpaŞiul Economic 

European ĸi ConfederaŞia ElveŞianŁ, cursuri cu frecvenŞŁ, cu ĸi fŁrŁ taxŁ, ciclurile de 
studii licenŞŁ ĸi masterat, de la Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi, 
´ncep©nd cu anul 2016 / 2017,   PO.PRS.03; 

✓ Procedura de organizare Ἠi desfŁĸurare a admiterii ´n ciclul de studii universitare de 
doctorat PO.CSUD.02; 

✓ Procedura privind organizarea ĸi desfŁĸurarea activitŁŞilor de perfecŞionare a cadrelor 
didactice din ´nvŁŞŁm©ntul preuniversitar prin grade didactice II ĸi I PO.DPPD.02 

✓ Procedura privind organizarea ĸi desfŁĸurarea admiterii ´n ciclul de studii universitare de 
licenŞŁ TUIASI.POB.09; 

✓ Procedura de organizare ĸi desfŁĸurare a admiterii ´n ciclul de studii universitare de 
masterat TUIASI.POB.10; 

✓ Procedura privind continuarea pe perioadŁ determinatŁ a activitŁŞii dupŁ pensionare  
TUIASI  POB.15.; 

✓ Procedura privind decontarea cheltuielilor de delegare ĸi detaĸare ´n altŁ localitate, 
precum ĸi ´n cazul deplasŁrii, ´n localitate, ´n interesul serviciului; 

✓ Procedura de reglementare a accesului ´n imobilele UniversitŁŞii Tehnice ñGheorghe 
Asachiò din Iaĸi  POS SAP.01; 

✓ Procedura de funcŞionare a arhivei  PO.SAP.03; 
✓ Regulamentul de organizare ĸi funcŞionare a Bibliotecii UniversitŁŞii Tehnice ñGheorghe 

Asachiò din Iaĸi  POS.01; 
✓ Ċnchirierea spaŞiilor / terenurilor temporar disponibile aflate ´n proprietatea universitŁŞii 

TUIASI.POS.05 ; 
3.5.3.  S-a completat manualul procedurilor cu un numŁr de 16 documente noi: 
✓ Regulamentul de organizare ĸi funcŞionare a DirecŞiei Economice  REG.12; 
✓ Regulamentul de organizare ĸi funcŞionare a FacultŁŞii de ķtiinŞa ĸi Ingineria Materialelor 

REG.13  
✓ Regulamentul de organizare ĸi funcŞionare a Serviciului Intern de Prevenire, ProtecŞie ĸi 

SituaŞii de UrgenŞŁ   REG.14; 
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✓ Regulamentul de organizare ĸi funcŞionare a Serviciului de PazŁ  REG.15; 
✓ Regulament de organizare ĸi funcŞionare (rof) a FacultŁŞii de mecanicŁ   REG.16; 
✓ Procedura privind evaluarea sistemului de control intern managerial PS.05; 
✓ ProcedurŁ privind delegarea sarcinilor ĸi limitele competenŞelor ĸi responsabilitŁŞilor 

delegate   PS.07;  
✓ Procedura de organizare Ἠi desfŁἨurare a admiterii la studii universitare de licenŞŁ Ἠi 

masterat pentru rom©nii de pretutindeni   PO.DID.07 ; 
✓ Procedura privind organizarea programului de voluntariat ĸi voluntariat acreditat ĸi 

obŞinerea de credite de studiu suplimentare   PO.PRS.02; 
✓ Procedura privind recunoaἨterea calitŁŞii de conducŁtor de doctorat obŞinutŁ ´n  strŁinŁtate  

PO.CSUD.03;  
✓ Procedura privind recunoaἨterea titlului de doctor obŞinut ´n  strŁinŁtate  PO.CSUD.04 ; 
✓ Procedura privind salarizarea membrilor echipei de proiect ´n cadrul contractelor cu 

finanŞare naŞionalŁ ĸi internaŞionalŁ PO.DMMI.01; 
✓ Procedura operaŞionalŁ privind privind angajarea, lichidarea, ordonanŞarea ĸi plata 

PO.DE.03;  
✓ Procedura privind efectuarea operaŞiunilor de ´ncasare ´n avans prin virare de bani ´n cont 

sau prin depunere de numerar la ghiĸeul cantinei studenŞeĸti ñTudor Vladimirescuò 
PO.DSS.01; 

✓ Procedura privind lichidarea ĸi ordonanŞarea cheltuielilor din cadrul DirecŞiei Servicii 
StudenŞeĸti  PO.DSS.02; 

✓ Procedura privind pregŁtirea Ἠi derularea operaŞiunilor de scoatere din funcŞiune a 
mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de micŁ valoare Ἠi scurtŁ duratŁ de folosire, 
precum Ἠi a materialelor din dotarea clŁdirilor  PO.SAP.02. 

 
3.6. Analiza SWOT 

 
Analiza rapoartelor asupra stŁrii calitŁŞii educaŞiei la nivel global instituŞional, la nivelul 

structurile instituŞionale (facultŁŞi, DPPD, compartimente administrative, etc.) ĸi a rezultatului 
evaluŁrii ´ndeplinirii standardelor ĸi a standardelor de referinŞŁ, a dat CEAC posibilitatea 
identificŁrii punctelor tari, punctelor slabe, oportunitŁŞilor ĸi ameninŞŁrilor ce caracterizeazŁ 
Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi. 

3.6.1. Puncte tari 
➢ Promovarea unor strategii ce asigurŁ continuitatea activitŁŞilor de educaŞie ĸi cercetare; 
➢ Activitatea universitŁŞii se desfŁĸoarŁ dupŁ un plan strategic pe termen lung, pe termen 

mediu (2016-2020) ĸi planuri operaŞionale anuale, care sunt supuse discuŞiei publice ´n 
cadrul comunitŁŞii academice, sunt aprobate de senatul universitar ĸi sunt comunicate ´n 
interiorul universitŁŞii; 

➢ Structurile decizionale ale universitŁŞii au permanent ´n atenŞie problematica asigurŁrii 
calitŁŞii prin instituirea unui sistem de asigurare a calitŁŞiiv
 ĸi excelenŞei academice ´n predare, cercetare ĸtiinŞificŁ ĸi educaŞie, bazat pe 
criterii ĸi metodologii compatibile cu cele din ŞŁrile europene; 

➢ Promovarea ĸi adoptarea de cŁtre Comisia pentru Evaluarea ĸi Asigurarea CalitŁŞii ĸi 
subcomisiile pe facultŁŞi a unei abordŁri bazate pe proces (PDCA) ´n dezvoltarea 
implementarea ĸi ´mbunŁtŁŞirea eficacitŁŞii sistemului de management al calitŁŞii; 
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➢ Procedura de evaluare internŁ a fost validatŁ de rezultatele 100% pozitive date de 
evaluŁrile externe efectuate de cŁtre AgenŞia Rom©nŁ de Asigurare a CalitŁŞii ´n 
ĊnvŁŞŁm©ntul Superior ARACIS; 

➢ Corp profesoral suficient numeric, cu ´nalte competenŞe de specialitate, deŞinŁtor a titlului 
ĸtiinŞific de doctor ´n ĸtiinŞe, inclusiv membri ai Academiei Rom©ne, ai Academiei de 
ķtiinŞe Tehnice, ale numeroaselor societŁŞi ĸtiinŞifice rom©neĸti ĸi strŁine; 

➢ Sunt implementate ĸi adaptate periodic la necesitŁŞile constatate ´n privinŞa creĸterii 
calitŁŞii actului didactic ĸi pentru ´mbunŁtŁŞirea continuŁ a pregŁtirii viitorilor absolvenŞi, 
mecanisme de evaluare periodicŁ ĸi pentru monitorizarea performanŞelor cadrelor 
didactice; 

➢ Vizibilitate foarte mare a cercetŁrii ĸtiinŞifice prin publicaŞii de specialitate tip peer-
review pe plan internaŞional; 

➢ Rezultatele activitŁŞilor de cercetare fundamentalŁ sau aplicativŁ sunt obŞinute ´n cadrul 
granturilor/ proiectelor de cercetare, colaborŁrilor internaŞionale, ĸcolii doctorale sau ´n 
cadrul cercurilor ĸtiinŞifice studenŞeĸti; 

➢ ExistenŞa unui numŁr semnificativ de centre de cercetare ĸi laboratoare recunoscute pe 
plan naŞional ĸi internaŞional; 

➢ Organizarea de evenimente ĸi manifestŁri ĸtiinŞifice importante cu  
relevanŞŁ  internaŞionalŁ; 

➢ Acces on-line la publicaŞiile de specialitate de calitate prin proiectul Anelis Plus; 
➢ Creĸterea semnificativŁ a mobilitŁŞii studenŞilor ĸi personalului academic ´n stagii de 

studiu/practicŁ/cercetare ĸi a participŁrii acestora la competiŞii/perfecŞionŁri/proiecte 
internaŞionale/conferinŞe internaŞionale; 

➢ Extinderea colaborŁrii, prin intermediul Prorectoratului Probleme StudenŞeĸti, cu DirecŞia 
Servicii StudenŞeĸti ´n implicarea studenŞilor la viaŞa universitŁŞii; 

➢ ExistŁ un cadru legal de desfŁĸurare ´n bune condiŞii a activitŁŞilor ´n cadrul Comisiei de 
EticŁ UniversitarŁ; 

➢ NumŁrul mare de legŁturi de colaborare ale conducŁtorilor de doctorat cu cercetŁtori 
valoroĸi ĸi cu companii de profil din ŞarŁ ĸi din strŁinŁtate; 

➢ Universitatea are regulamente bine articulate privind acordarea burselor, inclusiv a celor 
sociale, a spaŞiilor de cazare ´n cŁmine, a locurilor ´n taberele studenŞeĸti; 

➢ Valoarea absolvenŞilor universitŁŞii este validatŁ de gradul ridicat de inserŞie a acestora pe 
piaŞa muncii, datoratŁ derulŁrii unui numŁr ´nsemnat de proiecte din fonduri structurale 
dedicate practicii studenŞeĸti; 

➢ Un campus universitar modern, cu acces la internet, supraveghere video, sistem de 
control al accesului ´n cŁminele studenŞeĸti, cantinŁ studenŞeascŁ, bazŁ sportivŁ pentru 
studenŞi, servicii religioase, etc; 

➢ Realizarea unor cercetŁri de marketing de tip anchetŁ pe bazŁ de chestionar scris aplicat 
studenŞilor cazaŞi ´n campusul ĂTudor Vladimirescuò privind serviciile de servire a mesei 
oferite de cantina studenŞeascŁ; 

➢ Capacitate mare de cazare (cca 8000 de locuri) raportatŁ la numŁrul de studenŞi 
aiuniversitŁŞii (13.755 de studenŞi); 

➢ Universitatea dispune de o bibliotecŁ bogatŁ, actualizatŁ periodic, informatizatŁ. De 
asemenea, prin intermediul Bibliotecii Centrale Universitare este posibil accesul on-line 
la articolele publicate de reviste de specialitate ĸi la alte publicaŞii, ambele produse de 
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edituri internaŞionale de primŁ mŁrime; ExistenŞa sŁlii de lecturŁ a bibliotecii din 
Corpul A, salŁ care din 1954 este declaratŁ monument de arhitecturŁ; 

➢ Realizarea ´n format electronic a evidenŞelor de bibliotecŁ, prin utlizarea soft-ului Aleph 
(registre de inventar generale ĸi pe filiale, pe categorii de documente, pe surse de 
achiziŞii ĸi pe domenii); 

 
3.6.2. Puncte slabe 

 
➢ Universitatea dispune de multiple sisteme informatice ´n activitatea administrativŁ, 

financiar/contabilŁ, de documentare ĸtiinŞificŁ, de monitorizare a activitŁŞii didactice si 
de cercetare, dar acestea nu sunt integrate ĸi nu faciliteazŁ colectarea, prelucrarea ĸi 
analiza informaŞiilor relevante pentru asigurarea calitŁŞii ĸi evaluarea instituŞionalŁ a 
universitŁŞii; 

➢ Resurse umane insuficiente ĸi subdimensionate pentru volumul ĸi complexitatea 
activitŁŞilor desfŁĸurate de unele direcŞii, servicii ĸi birouri din cadrul administraŞiei; 

➢ O parte din studenŞii foarte buni sunt mai puŞin interesaŞi de studiile doctorale iar o altŁ 
parte preferŁ sŁ plece ´n strŁinŁtate; 

➢ Dotarea unor laboratoare de profil tehnic nu corespunde cu standardele actuale, eforturile 
de modernizare fiind limitate de fondurile de investiŞii reduse. 

➢ Bursa de doctorat este puŞin atractivŁ; 
➢ Companiile sunt deseori reticente ´n a ´ncuraja angajaŞii valoroĸi sŁ se ´nscrie ´n programe 

doctorale; 
➢ NumŁrul redus de programe de master ´n limbi strŁine; 
➢ Bugetul extrem de redus destinat internaŞionalizŁrii; 
➢ InexistenŞa unei strategii de marketing internaŞional ĸi a unui birou de marketing 

internaŞional; 
➢ Un numŁr redus de publicaŞii ISI ´n anumite domenii; 
➢ ActivitŁŞile de cercetare sunt dispersate ´n prea multe direcŞii ĸi de aici dificultatea de a 

oferi o òmasŁ criticŁò de cercetŁtori implicaŞi ´n teme majore de cercetare; 
➢ NumŁrul limitat de proiecte de cercetare finanŞate din surse internaŞionale; 
➢ Implicare insuficientŁ a studenŞilor ´n unele activitŁŞi ale universitŁŞii, care ´i vizeazŁ ´n 

mod direct. 
 

3.6.3. OportunitŁŞi 
 
➢ Extinderea curriculumului naŞional de formare iniŞialŁ a personalului didactic la 120 

credite, prin Masteratul didactic; 
➢ Investigarea posibilitŁŞilor de colaborare cu industria pe teme relevante din punctul de 

vedere al cercetŁrii doctorale; 
➢ Ċncurajarea excelenŞei ´n cadrul universitŁŞii ´n vederea atragerii de fonduri 

suplimentare alocate de cŁtre minister; 
➢ Posibilitatea accesŁrii de fonduri europene de cŁtre universitate; 
➢ TUIASI ofera unele programe de studii care sunt organizate ´ntr-un numŁr redus pe plan 

national (textile-pielŁrie, arhitecturŁ); 
➢ Alocarea fondurilor mai mari faŞŁ de anii precedenŞi pentru investiŞii ĸi dotŁri (din 

venituri proprii)  duce  la  creĸterea  calitŁŞii  actului  didactic,  prin  achiziŞionarea  de  
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echipamente  noi, produse de biroticŁ, mobilier c©t ĸi prin asigurarea unui confort sporit 
´n cŁmine ĸi spaŞiile didactice prin efectuarea de lucrŁri de investiŞii, reabilitŁri, 
modernizŁri, igienizŁri, etc; 

➢ Stimularea acŞiunilor ´n vederea c©ĸtigŁrii de granturi pe mŁsura creĸterii alocaŞiilor de 
stat pentru cercetare; 

➢ Creĸterea solicitŁrilor venite din partea instituŞiilor strŁine de a deveni partenere ale 
TUIASI ´n diferite proiecte internaŞionale; 

➢ Interesul sporit al studenŞilor TUIASI de a participa la activitŁŞi extra curriculare, 
competiŞii studenŞeĸti internaŞionale; 

➢ Recentele proiecte de dezvoltare atrag multe companii (inclusiv multinaŞionale), care 
´nfiinŞeazŁ centre de design, cercetare, producŞie ĸi servicii ´n Iaĸi (Continental, Delphi, 
Infineon, Palas etc.). 

 
➢ ĊnfiinŞarea, ´n viitorul apropiat, a Centrului Universitar de Date pentru a permite sistemul 

integrat de educaŞie, cercetare, management informaŞional administrativ, platforme pentru 
´nvŁŞare electronicŁ; 

➢ Proiectele de dezvoltare regionalŁ care permit parteneriate ´ntre universitŁŞi, companii, 
autoritŁŞile locale ĸi institutele de cercetare; 

➢ ExistenŞa sŁlii de lectura a bibliotecii  Corp A, monument de arhitecturŁ din anul 1954. 
                 
3.6.4. AmeninŞŁri 

 
ScŁderea numŁrului de studenŞi datoritŁ promovabilitŁŞii scŁzute a elevilor la bacalaureat 

sau orientarea acestora direct cŁtre piaŞa muncii sau cŁtre alte domenii educaŞionale de interes; 
 
➢ ScŁderea interesului studenŞilor pentru profesionalizare didacticŁ, concomitent cu 

´mbunŁtŁŞirea speranŞei de realizare ´n domeniul ingineresc; 
➢ Instabilitatea legislaŞiei elaborate de organismele competente ĸi permanenta amendare a 

celei deja intrate ´n vigoare, conduce la canalizarea de eforturi suplimentare pentru 
implementare ĸi la permanenta schimbare a prioritŁŞilor obiectivelor ĸi a strategiilor 
universitŁŞii ; 

➢ Elaborarea la nivel de C.N.F.I.S. ĸi minister a unor criterii calitative dupŁ care se 
cuantificŁ finanŞarea ´nvŁŞŁm©ntului superior presupune dezvoltarea la nivel de 
universitate a unor politici de ´ncadrare ´n criteriile respective; 

➢ Incapacitatea de predicŞie a resurselor financiare ce vor fi alocate pe termen scurt ĸi 
mediu pentru realizarea obiectivelor propuse; 

➢ ScŁderea numŁrului de studenŞi, determinŁ micĸorarea veniturilor universitŁŞii, deoarece 
finanŞarea se repartizeazŁ ´n funcŞie de numŁrul de studenŞi echivalenŞi; 

➢ Bugetul insuficient alocat ´nvŁŞŁm©ntului ´mpiedicŁ buna desfŁĸurare a procesului 
educativ ĸi administrativ, c©t ĸi pŁstrarea personalului competent ´n cadrul universitŁŞii; 

➢ Lipsa unei motivaŞii solide pentru studiile de doctorat pentru majoritatea studenŞilor buni; 
➢ Diminuarea numŁrului de granturi naŞionale pentru cercetare ĸtiinŞificŁ; 
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3.7. CONCLUZII   
 

3.7.1. Concluzii generale 
➢ Universitatea TehnicŁ ñGheorghe Asachiò din Iaĸi are o tradiŞie ĸi un renume bine 

stabilite ´n spaŞiul universitar naŞional ĸi internaŞional, confirmate prin ´ndeplinirea 
misiunii ĸi obiectivelor asumate. 

➢ Personalul didactic al universitŁŞii se remarcŁ prin calitate de ´nalt nivel profesional, 
atestatŁ de rezultatele cercetŁrii ĸtiinŞifice. Ċn acest sens se remarcŁ dinamica puternic 
ascendentŁ, realizatŁ ´ndeosebi ´n ultimii ani, care a avut drept urmare constituirea a 23 
de centre de cercetare (14 fiind acreditate CNCSIS, din care 4 sunt centre de excelenŞŁ), 
creĸterea numŁrului de contracte naŞionale ĸi internaŞionale, a manifestŁrilor ĸtiinŞifice 
organizate de universitate, a numŁrului de articole ĸi cŁrŞi, a premiilor Academiei 
Rom©ne, ceea ce a determinat o creĸtere remarcabilŁ a fondurilor atrase prin cercetare 
precum ĸi o foarte bunŁ vizibilitate pe plan naŞional ĸi internaŞional. 

➢ Baza materialŁ s-a dezvoltat concomitent cu dezvoltarea generalŁ a universitŁŞii, 
urmŁrindu-se permanent modernizarea ĸi ´nnoirea dotŁrilor pentru educaŞie ĸi cercetare, 
realizarea unor noi investiŞii, asigurarea condiŞiilor adecvate de ´nvŁŞare ĸi viaŞŁ pentru 
studenŞi. 

3.7.2. Concluzii privind asigurarea calitŁŞii 
➢ Comisia de evaluare ĸi asigurare a calitŁŞii (CEAC) s-a ´nfiinŞat conform legii prin 

hotŁr©re a Senatului ĸi a funcŞionat continuu pe bazŁ de procedurŁ de funcŞionare ĸi av©nd 
instrumente de evaluare ĸi asigurare a calitŁŞii. 

➢ CEAC a coordonat aplicarea procedurilor ĸi activitŁŞilor de evaluare ĸi asigurare a 
calitŁŞii, nesemnal©ndu-se disfuncŞionalitŁŞi sau erori grave de formŁ, de fond ´n 
structurarea acestora, sau de evaluare a rezultatelor obŞinute. 

➢ Activitatea CEAC a creat un mediu favorabil dezvoltŁrii culturii calitŁŞii ´n Universitate, 
´n consonanŞŁ cu aspiraŞiile comunitŁŞii academice. 

➢ Principalele activitŁŞi ´n domeniul calitŁŞii au vizat urmŁtoarele domenii: dezvoltarea 
managementului calitŁŞii, asigurarea calitŁŞii, evaluarea ĸi asigurarea calitŁŞii procesului 
didactic, a cercetŁrii ĸtiinŞifice, a relaŞiilor internaŞionale, a strategiei universitare, a 
administraŞiei, a activitŁŞii financiar ï contabile ĸi a resurselor umane. 

➢ Evaluarea ĸi asigurarea calitŁŞii ´n domeniile menŞionate au urmŁrit, prin activitŁŞile 
desfŁĸurate, realizarea ĸi dezvoltarea conceptului de management al calitŁŞii. 

➢ Realizarea managementului calitŁŞii s-a fŁcut ´ntr-un cadru organizaŞional reglementat 
prin hotŁr©ri ale Senatului. Cadrul instituŞional pentru asigurarea calitŁŞii a determinat 
angajamentul deliberat ĸi activ pentru desfŁĸurarea unor activitŁŞi de nivel calitativ c©t 
mai ridicat, identificabile prin rezultate concret mŁsurabile, ´n cele trei domenii de 
asigurare a calitŁŞii ĸi anume: capacitatea instituŞionalŁ, eficacitatea educaŞionalŁ, 
monitorizarea calitŁŞii. 

           3.7.3. Concluzii privind coordonarea aplicŁrii procedurilor 
➢ Pentru evaluarea ĸi asigurarea calitŁŞii educaŞiei au fost gestionate procedurile generale, 

operaŞionale manageriale, operaŞionale pentru procesele de bazŁ, procedurile pentru 
procesele suport, ghidurile, regulamentele  ĸi  codul de eticŁ cuprinse ´n Manualul 
Procedurilor. 
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➢ Procedurile au o structurŁ unitarŁ. ConŞinutul procedurilor respectŁ cadrul legislativ ĸi 
normativ impus organizaŞiilor de ´nvŁŞŁm©nt superior de cŁtre MECS ĸi legislaŞia ´n 
vigoare. 

➢ Conceptul structural ĸi metodologic care stŁ la baza procedurilor permite flexibilizarea 
acestora conform procesului de ´mbunŁtŁŞire continuŁ a calitŁŞii ĸi adaptarea lor la 
modificŁrile normative ĸi legislative care apar. 

➢ Procedurile sunt aplicate ĸi respectate de cŁtre toŞi factorii responsabili vizaŞi, CEAC  
efectu©nd periodic monitorizŁri asupra modului ´n care sunt respectate procedurile ĸi 
instrucŞiunile. 

         3.7.4. Concluzii privind evaluarea externŁ a programelor de studio 
➢ Activitatea ´n domeniul calitŁŞii s-a reflectat ĸi ´n crearea cadrului normativ intern  

(proceduri, regulamente, ghiduri etc.) necesar elaborŁrii rapoartelor de autoevaluare 
pentru realizarea evaluŁrii externe a programelor de studiu pentru autorizare provizorie/ 
acreditare/ evaluare periodicŁ. 

➢ Ghidurile elaborate sunt utilizate de cŁtre comisiile de ´ntocmire a Rapoartelor 
deautoevaluare a programelor de studiu universitare de licenŞŁ ĸi de master, constituind 
un instrument de lucru eficient concretizat ´n finalizarea cu succes a tuturor evaluŁrilor 
externe realizate p©nŁ ´n prezent. 

3.8. Obiective de viitor ´n domeniul calitŁἪii 
➢ Evaluarea anualŁ instituŞionalŁ internŁ, ´n vederea monitorizŁrii menŞinerii calificativului 

GRAD DE ĊNCREDERE RIDICAT. 
➢ Dezvoltarea unui departament de specialitate (DEAC) al CEAC cu ´ncadrare ĸi bugetare 

adecvatŁ asumŁrii ĸi profesionalizŁrii rolului sŁu executiv ´n: 
- realizarea activitŁŞilor de evaluare ĸi asigurare a calitŁŞii; 
- instruirea ´n domeniul calitŁŞii a tuturor factorilor implicaŞi ´n asigurarea calitŁŞii; 
- sprijinirea compartimentelor ´n realizarea procedurilor specifice proprii; 
- asigurarea coerenŞei ĸi compatibilitŁŞii sistemului de proceduri de evaluare ĸi 

asigurare a calitŁŞii prin feedback instituŞional; 
- evidenŞa ĸi monitorizarea proceselor de evaluare internŁ/ externŁ a programelor de 

studiu; 
- proiectarea ĸi construirea unui sistem informaŞional pentru monitorizarea/ 

evaluarea continuŁ a calitŁŞii. 
➢ Realizarea ĸi dezvoltarea Sistemului de evaluare ĸi asigurare a calitŁŞii (SEAC) al 

UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi; 
➢ Stabilirea prin consultŁri multilaterale a listei procedurilor necesare ´n perioada urmŁtoare 

´n scopul creĸterii calitŁŞii ĸi realizarea acestora cu consultanἪa DEAC.; 
➢ Stabilirea prin consultŁri multilaterale a nivelurilor (referinŞelor) indicatorilor specifici de 

performanŞŁ; 
➢   Implicarea studenŞilor ´n conceperea ĸi aplicarea procedurilor care ´i vizeazŁ; 
➢ Actualizarea permanentŁ a Manualului calitŁŞii ĸi a procedurilor aferente; 
➢ Crearea cadrului normativ necesar procesului de evaluare instituŞionalŁ; 
➢ Coordonarea aplicŁrii procedurilor de evaluare ĸi asigurarea calitŁŞii la nivel instituŞional, 

a calitŁŞii managementului ĸi, implicit, a calitŁŞii managementului calitŁŞii; 
➢ Realizarea corelaŞiei universitate ï mediu economic prin prisma principiilor 

managementului calitŁŞii ĸi cuprinderea ´n conŞinutul procedurilor a cerinŞelor de calitate 
ale firmelor cu privire la nivelul de pregŁtire ĸi instruire a absolvenŞilor; 
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CAP. IV. SITUAŝIA FINANCIARŀ A UNIVERSITŀŝII,  
PE SURSE DE FINANŝARE  ķI TIPURI  DE CHELTUIELI 

              
  
     Fiecare instituἪie de ´nvŁἪŁm©nt superior, de prestigiu Ἠi cu tradiἪie, este de fapt un proiect 

cultural, social Ἠi istoric, care reuneἨte valori ce trec prin timp Ἠi devin repere. Recursul la istoria 
instituἪiei ne ajutŁ sŁ ´nἪelegem mai bine logica ´n care aceasta s-a dezvoltat, dar mai ales 
responsabilitŁἪile prezentului. 
           PoziŞia financiarŁ a unei universitŁŞi este influenŞatŁ de resursele economice pe care le 
controleazŁ, de structura sa financiarŁ, de lichiditatea ĸi solvabilitatea sa, precum ĸi de 
capacitatea de a se adapta schimbŁrilor mediului ´n care ´ĸi desfŁĸoarŁ activitatea. InformaŞiile 
despre resursele economice controlate de universitate sau de care poate dispune aceasta ĸi 
capacitatea sa din trecut de a modifica aceste resurse sunt utile pentru a anticipa forŞa 
universitŁŞii de a genera numerar sau echivalente ale numerarului ´n viitor. 

      Ċntr-o economie ´n care cunoaἨterea ´ncepe sŁ fie adevŁratul capital Ἠi cel mai important 
motor al dezvoltŁrii, sistemul de contabilitate se confruntŁ cu noi provocŁri, ´n ceea ce priveἨte 
performanἪa Ἠi responsabilitatea.  

Managementul activitŁŞii financiare la nivelul universitŁŞii, ´n perioada analizatŁ, a fost 
marcat fundamental de noile reglementŁri contabile ´n domeniu. 

Sumele stabilite pentru finanŞarea instituἪionalŁ (de bazŁ ĸi suplimentarŁ) a unei instituŞii 
de ´nvŁŞŁm©nt superior provenite de la bugetul Ministerului EducaŞiei NaἪionale, ´ncep©nd cu 
anul 2012, sunt evidenŞiate distinct ´n contractul instituŞional.  

Ċn conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului EducaἪiei NaἪionale nr. 3279 din 
20.02.2017 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanŞarea 
de bazŁ ĸi finanŞarea suplimentarŁ a instituŞiilor de ´nvŁŞŁm©nt superior de stat din Rom©nia, 
pentru anul 2017, finanŞarea de bazŁ se referŁ la: 

✓ cheltuieli de personal (CP): salarii pentru personalul didactic, auxiliar didactic ĸi 
nedidactic, personal de cercetare implicat ´n desfŁĸurarea programelor de studii, sporuri, 
CAS, alte contribuŞii legale, deplasŁri interne ĸi internaŞionale; 

✓ cheltuieli materiale (CM): cheltuieli de ´ntreŞinere ĸi gospodŁrie, cheltuieli pentru 
materiale ĸi prestŁri de servicii cu caracter funcŞional, cheltuieli cu cercetarea aferente 
programelor de studii, obiecte de inventar, reparaŞii curente, cŁrŞi ĸi publicaŞii, 
perfecŞionarea personalului, protocol, protecŞia muncii etc.; 

✓ cheltuieli pentru susŞinerea proiectelor educaŞionale ĸi de dezvoltare a resursei umane; 
✓ cheltuieli cu regia instituŞiilor de ´nvŁŞŁm©nt superior pentru desfŁĸurarea programelor de 

studii. 
Ċn contractul instituŞional pentru anul 2017 sunt ´nscrise urmŁtoarele date: numŁrul de 

studenŞi echivalenŞi unitari (licenἪŁ Ἠi master), numŁrul de granturi de studii de doctorat aferente 
studenŞilor ´nmatriculaŞi ´n anul I, II ĸi III de studiu, pentru care se acordŁ finanŞarea, studenἪi 
calculaŞi de cŁtre Consiliul NaŞional pentru FinanŞarea ĊnvŁŞŁm©ntului Superior, conform 
raportŁrii transmise de universitate, cu data de referinἪŁ 01.01.2017.  
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PrezentŁm ´n continuare o evoluŞie a finanŞŁrii de bazŁ ´n perioada 2010 ï 2017. 
 

Tabelul 2.1. EvoluŞia finanŞŁrii de bazŁ ´n perioada 2010 ï 2017 
 

Nr. 
Crt.        Anul FinanŞare de bazŁ 

(lei) 
0 1 2 
1 2010 86.869.166,00 
2 2011 82.491.004,00 
3 2012 84.289.069,00 
4 2013 86.983.071,00 
5 2014 81.066.447,00 
6 2015 81.435.872,00 
7 2016 99.810.163,00 
8 2017 115.131.794,00 

 
 

Graficul  2.2. Evoluţia finanţării de bază în perioada 2010 – 2017 
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 FinanŞarea instituŞionalŁ pentru anul 2017, acordatŁ UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe 
Asachiò din Iaĸi, ´n conformitate cu prevederile Legii nr.1 din 05.01.2011, a educaŞiei naŞionale, 
publicatŁ ´n Monitorul Oficial al Rom©niei partea I, nr. 18 din 10.01.2011, Ordinului Ministrului 
EducaἪiei NaἪionale nr. 3279/20.02.2017 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor 
bugetare pentru finanŞarea de bazŁ ĸi finanŞarea suplimentarŁ a instituŞiilor de ´nvŁŞŁm©nt 
superior de stat din Rom©nia, pentru anul 2, publicat ´n Monitorul Oficial al Rom©niei, partea I, 
nr. 146 din 27.02.2017, ´n sumŁ de 113.819.794 lei, la care se adaugŁ suma de 1.312.000 lei 
pentru proiecte c©Ἠtigate FDI, suma finalŁ fiind de  115.131.794 lei, defalcatŁ dupŁ cum 
urmeazŁ: 
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✓ 73.186.594 lei (reprezent©nd 63,56 % din totalul finanŞŁrii instituŞionale), acordatŁ pentru 
finanŞarea de bazŁ,  pentru un numŁr de 27.069 de studenŞi echivalenŞi unitari de la ciclul 
I Ἠi II de studii, din care: 
➢ 41.282.278 lei (reprezent©nd 35,86 % din totalul finanŞŁrii instituŞionale), acordatŁ 

pentru finanŞarea de bazŁ,  pentru un numŁr de 15.421,53 de studenŞi echivalenŞi 
unitari de la licenŞŁ; 

➢ 205.480 lei (reprezent©nd 0,18 % din totalul finanŞŁrii instituŞionale), acordatŁ pentru 
finanŞarea de bazŁ,  pentru un numŁr de 76,00 de studenŞi echivalenŞi unitari de la 
seminar pedagogic; 

➢ 38.933 lei (reprezent©nd 0,03 % din totalul finanŞŁrii instituŞionale), acordatŁ pentru 
finanŞarea de bazŁ,  pentru un numŁr de 14,40 de studenŞi echivalenŞi unitari de la 
grade didactice preuniversitare; 

➢ 31.659.900 lei (reprezent©nd 27,50 % din totalul finanŞŁrii instituŞionale), acordatŁ 
pentru finanŞarea de bazŁ,  pentru un numŁr de 11.709,95 de studenŞi echivalenŞi 
unitari de la master; 

✓ 30.992.103 lei (reprezent©nd 26,92 % din totalul finanŞŁrii instituŞionale), acordatŁ pentru 
finanŞarea suplimentarŁ, compusŁ din: 14.815.887 lei, care reprezintŁ 50 % din rezultatele 
calculate ´n 2017, 8.122.583 lei, care reprezintŁ 25 % din rezultatele calculate ´n 2016, 
8.053.583 lei, care reprezintŁ 25 % din rezultatele calculate ´n 2015; 

✓ 8.526.100 lei (reprezent©nd 7,41 % din totalul finanŞŁrii instituŞionale), acordatŁ pentru 
finanŞarea unui numŁr de 337 granturi de doctorat pentru anii I, II ĸi III de studii; 

✓ 1.312.000 lei (reprezent©nd 1,14 % din totalul finanŞŁrii instituŞionale), acordatŁ pentru 
dezvoltare instituἪionalŁ (repartizatŁ pe bazŁ de competiἪie); 

✓ 1.115.000 (reprezent©nd 0,97 % din totalul finanŞŁrii instituŞionale), acordatŁ pentru 
finanἪare situaἪii speciale (repartizat pe bazŁ de formulŁ). 
Repartizarea finanŞŁrii instituŞionale a fost efectuatŁ ´n baza urmŁtoarelor documente: 

✓ Actul adiἪional nr. 2 la Contractul instituŞional pentru anul 2017, nr. 42189 din 
21.11.2017, ´nregistrat la Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi sub nr. 
23282 din 23.11.2017; 

✓ Repartizarea finanŞŁrii instituŞionale pe cicluri de studii ĸi subcategorii de finanŞare, 
pentru anul 2017 ( finalŁ - decembrie 2017), transmisŁ de C.N.F.I.S. ´nregistratŁ la 
Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi sub nr. 24392 din 07.12.2017; 

✓ Repartizarea finanŞŁrii instituŞionale (doar F.B. Ἠi G.D.) pe ramuri de ἨtiinἪŁ, pentru anul 
2017 (fiἨŁ detaliatŁ - finalŁ ï decembrie 2017), transmisŁ de C.N.F.I.S., ´nregistratŁ la 
Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi sub nr. 24392 din 07.12.2017; 

✓ Repartizarea finanἪŁrii suplimentare (F.S.) pe ramuri de ἨtiinἪŁ, pentru anul 2017 (fiἨŁ 
detaliatŁ - finalŁ ï decembrie 2017), transmisŁ de C.N.F.I.S.  

✓  FiἨa cu alocaŞii unitare pentru finanŞarea de bazŁ/finanŞarea instituŞionalŁ Ἠi   coeficienŞii 
de echivalare, perioada 2000-2016, transmisŁ de C.N.F.I.S. 
 
InstituἪiile publice au obligaἪia, potrivit Legii contabilitŁἪii nr. 82/1991, republicatŁ, cu 

modificŁrile Ἠi completŁrile ulterioare, sŁ ´ntocmeascŁ situaἪii financiare trimestriale Ἠi anuale. 
  SituaἪiile financiare ale anului 2017 reprezintŁ documente oficiale de prezentare a 
situaἪiei patrimoniului universitŁἪii, precum Ἠi a execuἪiei bugetului de venituri Ἠi cheltuieli la 
data de 31 decembrie 2017.  
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SituaŞiile financiare anuale compuse din : bilanŞ, contul de rezultat patrimonial, situaŞia 
fluxurilor de trezorerie, situaŞia modificŁrilor ´n structura activelor nete/capitalurilor proprii, 
conturile de execuŞie bugetarŁ ĸi anexe la situaŞiile financiare care includ politici contabile ĸi note 
explicative, s-au ´ntocmit ´n baza Ordinului Ministrului FinanŞelor Publice nr. 2890/21.12.2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind ´ncheierea exerciŞiului bugetar al anului 2016, 
publicat ´n Monitorul Oficial al Rom©niei nr.1042/23.12.2016, Partea I.  

Conform Legii EducaŞiei NaŞionale nr. 1/2011, art. 222(6)ôôtoate resursele de finanŞare 
ale universitŁŞilor de stat sunt venituri propriiôô. 

Art. 223. (1) InstituŞiile de ´nvŁŞŁm©nt superior de stat funcŞioneazŁ ca instituŞii finanŞate 
din fondurile alocate de la bugetul de stat, venituri extrabugetare ĸi din alte surse, potrivit legii. 

               (2) Veniturile acestor instituŞii se compun din sume alocate de la bugetul 
Ministerului EducaŞiei NaŞionale, pe bazŁ de contract, pentru finanŞarea de bazŁ, finanŞarea 
complementarŁ ĸi finanŞarea suplimentarŁ, realizarea de obiective de investiŞii, fonduri alocate pe 
bazŁ competiŞionalŁ pentru dezvoltarea instituŞionalŁ, fonduri alocate pe bazŁ competiŞionalŁ 
pentru incluziune, burse ĸi protecŞia socialŁ a studenŞilor, precum ĸi din venituri proprii, dob©nzi, 
donaŞii, sponsorizŁri ĸi taxe percepute ´n condiŞiile legii de la persoane fizice ĸi juridice, rom©ne 
sau strŁine ĸi din alte surse. Aceste venituri sunt utilizate de instituŞiile de ´nvŁŞŁm©nt superior, ´n 
condiŞiile autonomiei universitare, ´n vederea realizŁrii obiectivelor care le revin ´n cadrul 
politicii statului din domeniul ´nvŁŞŁm©ntului ĸi cercetŁrii ĸtiinŞifice universitare. 

Activitatea anului 2017 s-a desfŁἨurat ´n conformitate cu cadrul legislativ care 
reglementeazŁ activitatea instituἪiilor publice. 

Strategia abordatŁ de universitatea noastrŁ a avut ca scop principal ´ntŁrirea, dezvoltarea 
Ἠi consolidarea patrimoniului precum Ἠi gestionarea eficientŁ a resurselor. 

La ´ntocmirea situaἪiilor financiare aferente perioadei de raportare s-a avut ´n vedere 
respectarea : 

✓ Legii ContabilitŁἪii nr.82/1991, republicatŁ, cu modificŁrile Ἠi completŁrile 
ulterioare; 

✓ Ordinul ministrului finanἪelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind ´ntocmirea Ἠi depunerea situaἪiilor financiare trimestriale ale 
instituἪiilor publice, precum Ἠi a unor raportŁri financiare lunare ´n anul 2009, cu 
modificŁrile Ἠi completŁrile ulterioare; 

✓ Ordinul ministrului finanἪelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea Ἠi conducerea contabilitŁἪii instituἪiilor publice 
cu modificŁrile ulterioare; 

✓  Ordinul ministrului finanἪelor publice nr. 3244/21.12.2017  pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind ´ntocmirea situaŞiilor financiare ´n anul 2017; 

✓ Ordinul ministrului finanἪelor publice nr. 3259/20.12.2017 pentru modificarea Ἠi 
completarea Normelor metodologice privind organizarea Ἠi conducerea 
contabilitŁἪii instituἪiilor publice, Planul de conturi pentru instituἪiile publice ĸi 
instrucἪiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanἪelor 
publice nr.1917/2005 ; 

✓ Ordinul ministrului finanἪelor publice nr. 1176/26.01.2018 pentru modificarea Ἠi 
completarea Normelor metodologice privind organizarea Ἠi conducerea 
contabilitŁἪii instituἪiilor publice, Planul de conturi pentru instituἪiile publice ĸi 
instrucἪiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanἪelor 
publice nr. 1917/2005 ; 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP465/Ordinnr465_2015.pdf
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✓ Ordinul ministrului finanἪelor publice nr. 1177/26.01.2018 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind ´ntocmirea ĸi depunerea situaŞiilor financiare ale 
instituŞiilor publice la 31 decembrie 2017 Ἠi pentru modificarea altor norme 
metodologice ´n domeniul contabilitŁἪii. 

           Ċn baza Legii EducaŞiei NaŞionale nr. 1/2011, cu modificŁrile ĸi completŁrile ulterioare  ĸi 
a celorlalte prevederi legale aflate ´n vigoare, veniturile ´ncasate pe bazŁ de contract instituἪional 
Ἠi complementar, ´ncheiat cu Ministerul EducaἪiei NaἪionale ´n anul 2017, au fost de 160.841.579 
lei , dupŁ cum urmeazŁ :  

Contract InstituŞional nr. 27237/28.02.2017, suplimentat prin Act AdiἪional nr. 
33900/14.06.2017, nr. 42189/23.11.2017, nr. 42852/06.12.2017, av©nd suma finalŁ alocatŁ 
pentru anul 2017 ´n valoare de 146.163.009 lei, cu urmŁtoarea defalcare :  

 
            -  finanŞare de bazŁ                                   115.131.794 lei 

-  sentinŞe judecŁtoreĸti                                 3.507.311 lei 
-  transport studenŞi                                       1.210.000 lei 
-  burse studenŞi                                           26.313.904 lei 

         Contract Complementar nr. 27237/28.02.2017, suplimentat prin Act AdiἪional nr. 
36177/20.07.2017, nr. 41335/06.11.2017, nr. 42852/06.12.2017 av©nd  suma finalŁ alocatŁ 
pentru anul 2017 ´n valoare  de 13.994.398 lei, cu urmŁtoarea defalcare : 
        -  finanŞarea altor obiective de investiŞii cuprinse 
                        ´n capitolul C                                                  2.800.000 lei 
        -  subvenŞia cŁmine - cantine                                        11.194.398 lei 

 Pentru achiziŞionarea de calculatoare pentru studenŞi au fost depuse dosare ĸi s-a Ἐncasat 
de la minister suma de 3.644 lei. 

Sumele primite de la M.E.N pentru proiecte ROSE au fost ´n valoare de 680.528 lei. 
    Conform art. 225(2) din Legea nr. 1/2011 óôFondurile rŁmase la sf©rĸitul anului din execuŞia 
bugetului prevŁzut ´n contractul instituŞional ĸi complementar, precum ĸi fondurile aferente 
cercetŁrii ĸtiinŞifice universitare ĸi veniturile extrabugetare ram©n la dispoziŞia universitŁŞilor ĸi 
se cuprind ´n bugetul de venituri ĸi cheltuieli al instituŞiei, fŁrŁ vŁrsŁminte la bugetul de stat ĸi 
fŁrŁ afectarea alocaŞiilor de la bugetul de stat pentru anul urmŁtorôô. 

Excedentele anuale rezultate din execuἪia bugetelor instituἪiilor publice finanἪate integral 
din venituri proprii, se reporteazŁ ´n anul urmŁtor cu aceeaἨi destinaἪie, conform Legii nr. 500 
din 11 iulie 2002 privind finanἪele publice, cu modificŁrile Ἠi completŁrile ulterioare, Art. 66 (2). 

Bugetul de venituri Ἠi cheltuieli, aprobat pentru anul 2017, a cuprins resursele financiare 
necesare finanἪŁrii cheltuielilor care privesc buna desfŁἨurare a activitŁἪii universitŁἪii. 

Periodic s-a analizat execuἪia bugetului de venituri Ἠi cheltuieli Ἠi s-au luat mŁsuri pentru 
´mbunŁtŁἪirea ´ncasŁrii veniturilor Ἠi efectuŁrii cheltuielilor. 
           Veniturile realizate au fost utilizate, conform bugetelor de venituri ĸi cheltuieli  aprobate 
de M.E.N., pentru desfŁĸurarea activitŁŞii celor 11 facultŁŞi cu un numŁr de 27.069,30 studenŞi 
echivalenŞi ĸi un numŁr de 337 granturi de doctorat, cŁmine studenŞeĸti  ´n numŁr de 21, cercetare 
ĸi microproducŞie, programe externe, fonduri externe nerambursabile, etc. 
           Politica economicŁ a universitŁἪii a urmŁrit stabilizarea Ἠi consolidarea situaἪiei financiare, 
concretizatŁ ´n acumularea unor sume la finalul anilor bugetari, conduc©nd la dezvoltarea chiar Ἠi 
´n condiἪii de subfinanἪare, prin pŁstrarea unor fonduri necesare acoperirii costurilor pentru 
desfaἨurarea activitŁἪilor ´n condiἪii de echilibru bugetar. 
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           Ponderea sumelor ´ncasate din contractele ´ncheiate cu Ministerul EducaἪiei NaἪionale ´n 
venituri totale, reprezintŁ 81,70 %.  

 ObservŁm cŁ cea mai importantŁ sursŁ de finanŞare ´n anul 2017 a fost finanŞarea de bazŁ 
primitŁ de la minister, ponderea ei ´n total ´ncasŁri realizate fiind de 57,82 %.  FinanŞarea de bazŁ 
a fost utilizatŁ ´n proporŞie de 92,91 % pentru cheltuieli de personal, diferenŞa de 7,09 %, 
cheltuindu-se cu utilitŁŞile ĸi alte bunuri ĸi servicii.  

Conform prevederilor art.15, alin (3) din O.U.G. nr.83/2017 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2017, pentru plata sumelor prevŁzute ´n hotŁr©rile judecŁtoreἨti av©nd 
ca obiect acordarea unor drepturi de naturŁ salarialŁ stabilite ´n favoarea personalului din 
´nvŁἪŁm©ntul superior de stat, devenite executorii ´n perioada 1 ianuarie ï 31 decembrie 2017, 
suma alocatŁ de minister a fost de 3.507.311 lei. Plata diferenἪelor salariale a fost ´n valoare de 
3.512.966 lei, diferenἪa de 5.655 lei faἪŁ de suma alocatŁ fiind suportatŁ din veniturile proprii ale 
universitŁἪii.  

Potrivit Normelor metodologice privind organizarea Ἠi conducerea contabilitŁἪii 
instituἪiilor pubice au fost constituite provizioane aferente drepturilor salariale ce urmeazŁ sŁ fie 
plŁtite ´n exerciἪiile viitoare, fiind raportate ´n BilanἪ la datorii necurente, r©ndul 55 ï 
Provizioane. 
 Veniturile proprii, ´n procent de 9,38 % din total ´ncasŁri realizate, au fost compuse ´n 
principal din taxe ĸcolarizare, sponsorizŁri, prestŁri servicii ( spaἪii ´nchiriate), cŁmine-cantine, 
etc. 

Cercetarea  ĸtiinŞificŁ cu finanŞare de la bugetul de stat ĸi agenŞi economici, a reprezentat 
o pondere de 5,35 %  ´n  total ´ncasŁri realizate. 

Veniturile obἪinute din programele cu finanἪare externŁ nerambursabilŁ au reprezentat o 
pondere de 3,57% ´n  total ´ncasŁri realizate. 

  Ċn cadrul mecanismului SEE (sursa D) ´n anul 2017 a fost ´ncasatŁ suma de 32.486 lei, 
plŁἪi efectuate ´n valoare de 223.526 lei Ἠi cheltuieli efective ´n valoare de 151.591 lei.  
           ExecuἪia bugetarŁ, aferentŁ anului 2017, s-a desfŁἨurat respect©ndu-se prevederile Legii 
FinanἪelor Publice Ἠi Normele Metodologice ale Ministerului FinanἪelor Publice cu privire la 
angajarea, lichidarea Ἠi ordonanἪarea la platŁ a cheltuielilor. 
 

SituaŞia veniturilor UniversitŁŞii Tehnice ñGheorghe Asachiò din Iaĸi, ´ncasate ´n 
perioada 2010 ï 2017 este prezentatŁ ´n Anexa nr. 22. 

 
 SituaŞia cheltuielilor UniversitŁŞii Tehnice ñGheorghe Asachiò din Iaĸi efectuate ´n 

perioada 2013 ï 2017 , este prezentatŁ ´n Anexa nr.23. 
 

Ċn Anexa nr. 24.   este prezentatŁ participarea principalelor surse de finanŞare la bugetul 
universitŁŞii, disponibilul ĸi situaŞia ´mprumuturilor din venituri proprii la data de 01.01.2017,  
respectiv 31.12.2017 Ἠi evoluŞia finanŞŁrii de bazŁ Ἐn perioada 2010-2017. 
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CAP. V. SITUAŝIA PERSONALULUI ķI A POSTURILOR 

VACANTE DIN CADRUL UNIVERSITŀŝII  
la data de 31.12.2017 

 
5.1. SituaŞia personalului instituŞiei ï Anexa 25 
 
Ċn activitŁŞile universitŁŞii sunt implicaŞi, ´n total, 1512 de angajaŞi, din care 677 ï personal 

didactic titular ĸi 30 cadre didactice pe perioadŁ determinatŁ, la care se adaugŁ 372 personal 
didactic auxiliar (341 ï la finanŞarea de bazŁ, 31 ï la subvenŞii ĸi venituri pentru cŁmine si cantinŁ ĸi 
0 ï la venituri universitate) ĸi 433 personal administrativ (271 ï la finanŞarea de bazŁ, 162 ï la 
subvenŞii ĸi venituri pentru cŁmine si cantinŁ ĸi 0 ï la venituri universitate). 

Personalul didactic titular este format din : 160 profesori universitari, 173 conferenŞiari 
universitari, 288 ĸefi de lucrŁri (lectori) universitari, 56 asistenŞi universitari. 

Raportat la numŁrul total de cadre didactice titulare, prezentŁm mai jos, procentul de 
ocupare a posturilor pe funcŞii didactice : 

a) profesor universitar     = 23,63 % 
b) conferenŞiar universitar     = 25,55 % 
c) ĸef de lucrŁri (lector) universitar = 42,55 % 
d) asistent universitar                       =  8,27 %. 

Din totalul cadrelor didactice titulare, 677 de cadre didactice (100,00%) au titlul ĸtiinŞific de 
doctor. 

Calitatea personalului didactic este atestatŁ ĸi de distincŞiile ĸtiinŞifice ĸi onorifice acordate 
personalului titular: 3 profesori sunt membri ai Academiei Rom©ne, 25 sunt membri ai Academiei 
de ķtiinŞe Tehnice sau Academiei Oamenilor de ķtiinŞŁ, un mare numŁr de cadre didactice sunt 
membri ai unor societŁŞi ĸtiinŞifice, iar cadrele didactice au primit peste 150 de premii ĸtiinŞifice 
ĸi/sau decoraŞii ´n anul 2017. 

 
5.2. SituaŞia posturilor vacante 
 
La data de 31.12.2017, la nivelul universitŁŞii, exista un numŁr total de 606 de posturi 

vacante, din care 322 de posturi didactice (298 la departamente la finanŞarea de bazŁ, 8 ï la venituri 
universitate ĸi 16 ï la centre  pe venituri) ĸi 284 de posturi auxiliar didactice ĸi contractuale (240 ï 
la finanŞarea de bazŁ ĸi 20 ï la subvenŞii ĸi venituri pentru cŁmine Ἠi cantinŁ ĸi 24 ï la venituri 
universitate). 

SituaŞia posturilor didactice vacante pe funcŞii didactice, calculatŁ ´n procente, la finanŞarea 
de bazŁ este urmŁtoarea : 

a) profesor universitar        =   2,13 % 
b) conferenŞiar universitar   =   5,18 % 
c) ĸef lucrŁri(lector) universitar   = 60,98 % 
d) asistent universitar    = 31,71 %. 

Posturile didactice ocupate ĸi vacante sunt rezultatul ´ntocmirii statelor de funcŞii ´n baza 
formaŞiunilor de studiu ĸi ´n funcŞie de activitatea didacticŁ, conform unei proceduri bazate pe 
criterii de eficienŞŁ economicŁ, ´n corelaŞie cu nivelul finanŞŁrii de bazŁ. 
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Av©nd ´n vedere numŁrul posturilor vacante ĸi faptul cŁ, numai pe parcursul anului 2017, 27 
de cadre didactice s-au pensionat, 25 cadre didactice au plecat din universitate la cerere, este 
imperios necesarŁ scoaterea la concurs a posturilor vacante pentru atragerea de tineri valoroĸi spre 
cariera universitarŁ ĸi promovarea cadrelor didactice cu rezultate deosebite pe funcŞii didactice 
superioare. 

Ċn ceea ce priveĸte activitatea de cercetare ï dezvoltare pe bazŁ de contracte, aceasta se 
desfŁĸoarŁ ´n cadrul celor 23 de centre de cercetare, 8 colective de cercetare Ἠi 1 laborator de 
cercetare acreditat RENAR, din structura DirecἪiei de Managemant Ἠi Monitorizare Proiecte, 
structurŁ a universitŁŞii care funcŞioneazŁ ´n 2017-2018, cu 82,5 de posturi ocupate ĸi 561,5 de 
posturi vacante specifice activitŁŞilor de cercetare. 
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CAP.VI. SITUAŝIA RESPECTŀRII ETICII UNIVERSITARE 

 
6.1. Introducere 

 
Codul de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ cuprinde formularea explicitŁ a 

idealurilor, principiilor ĸi normelor morale pe care consimt sŁ le respecte ĸi sŁ le urmeze membrii 
comunitŁŞii academice a UniversitŁŞii Tehnice ñGheorghe Asachiò din Iaĸi ´n activitatea lor 
profesionalŁ. Acesta stabileĸte standardele de eticŁ profesionalŁ pe care comunitatea academicŁ 
´ĸi propune sŁ le urmeze ĸi sancŞiunile care se pot aplica ´n cazul ´ncŁlcŁrii acestora.  

Codul de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ funcŞioneazŁ ca un contract 
moral ´ntre studenŞi, profesori, personal administrativ ĸi comunitatea universitarŁ ca ´ntreg, 
contribuind la coeziunea membrilor comunitŁŞii ĸi la formarea unui climat universitar bazat pe 
cooperare ĸi competiŞie dupŁ reguli corecte, urmŁrind creĸterea prestigiului universitŁŞii. 

ReferinŞele etice ĸi regulile de funcŞionare ale Comisiei de eticŁ ĸi deontologie 
profesionalŁ universitarŁ sunt ´nscrise ´n Codul de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ - 
TUIASI.COD.01 (Anexa nr. 26) ĸi Regulamentul de organizare ĸi funcŞionare a Comisiei de 
eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ ï REG.17 (Anexa nr. 27). 

Comisia de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ este constituitŁ la nivelul 
UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi ´n baza propunerii Consiliului de AdministraἪie 
ĸi aprobŁrii Senatului universitar. 

Activitatea Comisiei de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ este reglementatŁ 
de Codul de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ, TUIASI.COD.01, adoptat ´n 
conformitate cu prevederile Legii 1/05.01.2011 a educaŞiei naŞionale (cu modificŁrile ĸi 
completŁrile ulterioare), O.M.Ed.C. nr. 4492 din 06.07.2005, care susŞine ĸi promoveazŁ valori 
morale cum ar fi: libertatea academicŁ, responsabilitatea, autonomia personalŁ, dreptatea ĸi 
echitatea, meritul, profesionalismul, onestitatea ĸi corectitudinea intelectualŁ, transparenŞa, 
respectul ĸi toleranŞa, bunŁvoinŞa ĸi grija. 

Codul de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ face parte din Carta UniversitŁŞii 
Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi ĸi respectarea prevederilor sale este obligatorie pentru toate 
persoanele care aparŞin comunitŁŞii academice sau au relaŞii cu universitatea, cum ar fi: studenŞi 
ĸi cursanŞi (la toate formele de studiu, inclusiv doctoranzii), membri ai corpului administrativ, ai 
corpului de conducere, cadre didactice titulare sau colaboratoare, parteneri instituŞionali. 

Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi asigurŁ protejarea ĸi ´ncurajarea 
personalului didactic, a personalului didactic auxiliar ĸi a personalului nedidactic, ´n optimizarea 
activitŁŞilor de predare, cercetare ĸi ale celor din fiĸa postului. 

Comisia de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ funcŞioneazŁ ´n baza unui 
regulament ĸi este formatŁ din 7 membri cu prestigiu profesional ĸi autoritate moralŁ, 
reprezent©nd personalul didactic, studenŞii ĸi personalul didactic auxiliar. 

Comisia de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ aplicŁ Codul de eticŁ ĸi 
deontologie profesionalŁ universitarŁ al UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi, dupŁ 
cum urmeazŁ: 
a) primeĸte sesizŁri ĸi reclamaŞii sau se autosesizeazŁ privind situaŞiile ce intrŁ sub incidenŞa 

Codului de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ al UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe 
Asachi" din Iaĸi ĸi evalueazŁ validitatea acestora; 
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b) comunicŁ ´n scris persoanei sau persoanelor asupra cŁrora planeazŁ o suspiciune de ´ncŁlcare 
a Codului de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ al UniversitŁŞii Tehnice 
ĂGheorghe Asachi" din Iaĸi, faptele sŁv©rĸite; 

c) organizeazŁ investigaŞii, interviuri, audieri, ´n scopul culegerii de date privitoare la cazurile 
care fac subiectul sesizŁrii/ reclamaŞiei; 

d) desemneazŁ o Comisie de specialitate sau specialiἨti pentru examinarea sesizŁrilor referitoare 
la abaterile de la buna conduitŁ ´n activitatea de cercetare ï dezvoltare, aduse ´n atenἪia 
Comisiei de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ ´n urma sesizŁrilor sau pe bazŁ de 
autosesizare, cu respectarea principiului eliminŁrii conflictelor de interese Ἠi 
incompatibilitŁἪilor. Comisia de specialitate sau specialiἨtii propuĸi este/sunt 
aprobatŁ/aprobaἪi de Consiliul de AdministraἪie; 

e) dupŁ efectuarea investigaŞiilor, interviurilor, audierilor ĸi pe baza rezultatelor acestora, 
Comisia de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ analizeazŁ cazul, ia decizii ĸi 
´ntocmeĸte un Raport de caz. 

f) Raportul Comisiei de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ este avizat de cŁtre 
Consilierul juridic al instituἪiei. Raportul de caz se comunicŁ ´n scris pŁrἪilor implicate Ἠi se 
´nainteazŁ Rectorului ĸi/sau Decanului (dacŁ este cazul). 

g) atunci c©nd se constatŁ abateri de la prevederile Codului de eticŁ Ἠi deontologie profesionalŁ 
universitarŁ, Raportul de caz va face recomandŁri ĸi va stabili una sau mai multe sancŞiuni, 
conform legilor ´n vigoare. 

h) pŁstreazŁ confidenŞialŁ identitatea autorului sesizŁrii; toate documentele adresate cŁtre ĸi/sau 
emise de Comisia de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ vor circula ´n plic ´nchis. 

Comisia de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ se ´ntruneĸte ´n fiecare semestru 
al anului universitar, ´n ĸedinŞŁ ordinarŁ ĸi ori de c©te ori este nevoie, ´n ĸedinŞe extraordinare. 
Comisia de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ se ´ntruneĸte ´n ĸedinŞe extraordinare ´n 
termen de cel mult 15 zile de la ´nregistrarea unei sesizŁri/reclamaŞii ´n Registrul special de 
´nregistrŁri constituit ´n acest scop. 

Evaluarea sesizŁrilor/reclamaŞiilor, efectuarea anchetelor, investigaŞiilor, interviurilor ĸi 
audierilor se realizeazŁ de cŁtre Comisia de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ. DupŁ 
caz, Comisia de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ poate solicita opinia unor comisii 
de specialitate/specialiĸti, av©nd competenŞŁ doveditŁ ´n domeniul cazului. Punctul de vedere al 
comisiilor de specialitate/specialiĸtilor va fi consemnat ´ntr-un referat, care va face parte 
componentŁ a dosarului de caz. 

Sesizarea/reclamaŞia se formuleazŁ ´n scris, sub semnŁturŁ, ĸi va conŞine c©t mai multe 
date relevante privind identitatea persoanei care sesizeazŁ/reclamŁ, identitatea pŁrŞii acuzate, 
acŞiunile imputate, locul ĸi data evenimentului, identitatea eventualilor martori motivarea 
argumentatŁ a sesizŁrii, orice alte informaŞii considerate relevante, inclusiv acte justificative Ἠi 
dovezi ´n acest sens. 

Decizia cu privire la validitatea sesizŁrii/reclamaŞiei, respectiv la demararea analizei 
cazului, dar ĸi motivaŞia acestei decizii, se comunicŁ persoanei care a sesizat/reclamat precum ĸi 
persoanei/ persoanelor care sunt reclamate, ´n termen de maximum 30 de zile de la ´nregistrare. 

Ċn final, Comisia de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ ´ntocmeĸte un raport de 
caz, pe baza datelor colectate ´n urma efectuŁrii investigaŞiei, care va conŞine o constatare cu 
privire la natura ĸi veridicitatea faptelor imputate ĸi a altor fapte relevante, constatare motivatŁ pe 
baza probelor obŞinute ´n urma investigaŞiei. De asemenea, comisia formuleazŁ o concluzie 
referitoare la mŁsura ´n care faptele semnalate constituie sau nu o ´ncŁlcare a prevederilor 



 
Raport privind starea UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi  pentru anul 2017 

 

57 

Codului de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ ĸi, dacŁ este cazul, face recomandŁri 
Ἠi/sau stabileĸte sancἪiuni, conform legilor ´n vigoare, pe care le transmite cŁtre Rectorul 
universitŁŞii Ἠi/sau Decan (dupŁ caz). 

Raportul Comisiei de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ este avizat de cŁtre 
Consilierul juridic al instituἪiei, se comunicŁ ´n scris pŁrἪilor implicate Ἠi se ´nainteazŁ Rectorului 
ĸi/sau Decanului (dacŁ este cazul). 

SancŞiunile stabilite de Comisia de eticŁ ĸi deontologie universitarŁ sunt puse ´n aplicare 
de cŁtre Rector ĸi/sau Decan (dacŁ este cazul), ´n termen de 30 de zile de la stabilirea 
sancŞiunilor, prin emiterea unei decizii ´n acest sens. Ċmpotriva deciziilor emise de Comisia de 
eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ, persoanele sancŞionate se pot adresa instanŞelor judecŁtoreĸti, 
pe calea contenciosului administrativ. 

 
6.2. Raport de activitate al Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară 

pentru anul 2017 
 
Comisia de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ este constituitŁ la nivelul 

UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi ´n baza propunerii Consiliului de AdministraἪie 
ĸi aprobŁrii Senatului universitar. 

Activitatea Comisiei de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ este reglementatŁ de 
Codul de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ (TUIASI.COD.01), adoptat ´n 
conformitate cu prevederile art. 1 din O.M.Ed.C. nr. 4492 din 06.07.2005 Ἠi a Regulamentului de 
organizare ĸi funcἪionare a Comisiei de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ (REG.17), 
care este prezentat pe site-ul  UniversitŁἪii Tehnice òGheorghe Asachiò IaἨi, ´n cadrul Manualului 
Procedurilor.  

  Ċn anul 2017, Comisia de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ a avut ´n 
componenἪŁ reprezentanἪi ai : cadrelor didactice, Sindicatului, administraŞiei universitŁἪii,  
studenἪilor. 

Ċn perioada 01.01.2017 ï 31.12.2017, Comisia de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ 
universitarŁ a analizat 7 cazuri (sesizŁrile nr.: 23809/17.11.2016, 26910/22.12.2016, 
10583/27.05.2016, 22119/24.10.2016, 5099/16.03.2017, 12864/06.07.2017, 21852/06.11.2017), 
care au vizat situaἪii referitoare la: 

 - nereguli ´n activitatea didacticŁ Ἠi de cercetare; 
- conduita academicŁ; 
- plagiatul; 
- concurs pe post didactic. 
Ċn urma analizŁrii sesizŁrilor primite, Comisia de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ 

universitarŁ a validat 6 cazuri. 
Aceste sesizŁri au fost soluἪionate ´n termen legal, respect©nd Regulamentul de 

organizare ĸi funcŞionare a Comisiei de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ. 
Ċn urma analizŁrii cazurilor validate, Comisia de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ 

universitarŁ a ´ntocmit, pentru fiecare situaἪie, un Raport de caz, care a fost avizat de cŁtre 
Consilierul juridic al universitŁŞii Ἠi comunicat ´n scris pŁrἪilor implicate.  

Rapoartele de caz, ´nregistrate cu numerele: 4823/13.03.2017, 4824/13.03.2017, 
4966/15.03.2017, 4967/15.03.2017, 9734/24.05.2017, 25243/19.12.2017 au fost avizate de 
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Consiliul de AdministraŞie ĸi aprobate de Senatul UniversitŁŞii, prin hotŁr©rile nr. 
139/12.05.2017, 140/12.05.2017, 197/16.06.2017, 234/14.07.2017, 235/14.07.2017. 

Din cele 6 cazuri analizate, ´n 3 cazuri se constatŁ abateri de la prevederile Codului de 
eticŁ Ἠi deontologie profesionalŁ universitarŁ, rapoartele de caz stabilind una sau mai multe 
sancŞiuni, conform legilor ´n vigoare. 

Tot ´n perioada 01.01.2017 ï 31.12.2017, Comisia de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ 
universitarŁ a actualizat propriul Regulament de organizare ĸi funcŞionare, cod REG.17, aprobat 
´n ķedinŞa Senatului din data de 15.12.2017. 

Ċn activitatea sa, Comisia de eticŁ ĸi deontologie profesionalŁ universitarŁ a avut ´n vedere 
respectarea principiilor Ἠi normelor morale, promovate prin Codul de eticŁ ĸi deontologie 
profesionalŁ universitarŁ, asigur©nd consolidarea unei culturi a integritŁἪii. 

Respectarea  principiilor eticii ѽi deontologiei profesionale,  asumate de Universitatea 
Tehnica ĂGheorghe Asachiò din Iaѽi  prin Carta ѽi Codul de EticŁ ѽi Deontologie  ProfesionalŁ, 
a fost confirmatŁ ѽi de  cŁtre Consiliul Naѿional pentru  Combaterea  DiscriminŁrii. Astfel, prin  
HotŁr©rea  nr.108/2017, definitivŁ,  Consiliul Naѿional pentru  Combaterea  DiscriminŁrii a  
constatat cŁ Universitatea TehnicŁ ñGheorghe Asachiò din Iaѽi  a dat  o corectŁ aplicare 
prevederilor legale ´n materie, inclusiv a  Legii Educaѿiei Naѿionale nr.1/2011,  fŁrŁ a se aduce 
o atingere principiilor de eticŁ  ѽi valorilor consacrate de acestea. 
 

Prezentul Raport de activitate a fost aprobat de cŁtre Comisia de eticŁ ĸi deontologie 
profesionalŁ universitarŁ, ´n cadrul ĸedinŞei din data de 09 martie 2018. 
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CAP.VII. SITUAŝIA INSERŝIEI PROFESIONALE  

A ABSOLVENŝILOR   
UNIVERSITŀŝII TEHNICE ñGHEORGHE ASACHIò DIN IAķI 

AFERENTŀ PROMOŝIEI 2016 
 

7.1.  SituaἪia admiterii ´n universitate a absolvenἪilor de liceu, anul Ἠcolar 2017-2018 
Obiectivele anului 2017 au fost: 

I. Atragerea a c©t mai mulŞi candidaŞi pentru concursul de admitere la examenul pentru studii 
de licenŞŁ Ἠi master ´n anul universitar 2017/2018; 

II. Asigurarea unei consilieri profesionale pentru orientarea ´n carierŁ a studenŞilor ĸi a 
absolvenŞilor UniversitŁŞii Tehnice ñGheorghe Asachiò din Iaĸi. 

7.1.1. Activitatea de atragere a mai multor candidaŞi pentru concursul de admitere la 
studiile de licenŞŁ s-a materializat prin: 

➢ Consilierea elevilor din licee ĸi a pŁrinŞilor acestora prin rŁspunsurile la ´ntrebŁrile puse  
nemijlocit, atunci c©nd se prezentau la  sediul universitŁἪii,  prin telefon sau poĸta 
electronicŁ; 

➢ A fost actualizatŁ baza de date cu adresele de e-mail a  liceelor ĸi  inspectoratelor ĸcolare 
din ŞarŁ; 

➢ Oferta educaŞionalŁ pentru admitere a fost afiĸatŁ la toate liceele Ἠi colegiile liceale din  
Iaĸi  Ἠi a fost transmisŁ pe adresele de e-mail la toate inspectoratele ĸcolare din Moldova 
Ἠi la liceele din ŞarŁ; 

➢ Ċn ce priveἨte organizarea admiterii, ἘncepŁnd cu anul 2017, concursul de admitere ´n 
ciclul de studii universitare de licenŞŁ s-a organizat pe universitate, cu distribuirea 
candidaἪilor pe facultŁŞi ĸi domenii de studiu. Ca urmare, rezultatele concursului de 
admitere au relevat o creἨtere substantial  a numŁrului de candidaἪi ἘnscriἨi. 

C©teva rezultate ale concursului de admitere sunt prezentate Ἐn situaŞiile de mai jos: 

    7.1.1.1. Situaţia judeţelor furnizoare de candidaţi ȋnscriși / admiși la examenul de admitere 

pentru anul  I universitar 2017 – 2018 

S-au Ἐnscris la admitere Ἐn anul ἘntἎi, anul Ἠcolar 2017 ï 2018, un numŁr de 3196 de 
absolvenŞi de liceu.  Au fost admiἨi, dintre aceἨtia, un procent de 78,9 %. 

 
JudeἪul InscriἨi AdmiἨi 
Total 3196 2522 
IaἨi 1236 1026 

NeamŞ 522 406 
Vaslui 372 301 
BotoἨani 362 300 

Suceava 251 172 

BacŁu 237 167 
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Cei mai mulŞi candidaŞi ἘnscriἨi, provin din judeŞele IaἨi ï 38,67%, NeamŞ ï 16,3%, 

Vaslui- 11,6%, BotoἨani ï 9,4% 
 

 
  
     7.1.1.2 Situaţia primelor orașe  furnizoare de absolvenţi de liceu / candidaţi ȋnscriși  la examenul de 

admitere pentru anul  ȋntȃi universitar 2017 – 2018 

 

 
 

Cei mai mulŞi candidaŞi Ἠi-au manifestat interesul faŞŁ de cursurile organizate de 
facultŁŞile de AutomaticŁ Ἠi Calculatoare, MecanicŁ, ElectronicŁ TelecomunicaŞii Ἠi Tehnologia 
InformaŞiei, Inginerie ElectricŁ, EnergeticŁ Ἠi InformaticŁ AplicatŁ Ἠi Facultatea de ConstrucŞii Ἠi 
InstalaŞii. 

 
 

GalaἪi 112 73 
Vrancea 54 45 
BuzŁu 36 21 
Tulcea 14 11 
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7.1.1.3  Situaţia interesului faţa de facultăţile universităţii manifestat de absolvenţii de liceu din orașul 

Iași. Anul I  universitar 2017 – 2018 

 

 
 
 

7.1.1.4. Situaţia primelor 10 colegii din Iași furnizoare de  candidați pentru cursurile universităţii.        

Anul  I  universitar 2017 – 2018 

 

    
 

 
 

7.2. SituaἪia inserἪiei profesionale a absolvenἪilor UniversitŁἪii Tehnice Gheorghe Asachi 
din IaἨi, aferentŁ promoἪiei 2016 

 Consilierea profesionalŁ pentru orientarea ´n carierŁ a studenŞilor ĸi absolvenŞilor 
UniversitŁŞii Tehnice ñGheorghe Asachiò din Iaĸi a avut ca rezultat creἨterea inserŞiei acestora pe 
piaἪa muncii. 
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Periodic au fost ´nregistrate ´n baza de date chestionarele completate de cŁtre absolvenŞii care 
ridicau diploma de la Rectorat. Aceste chestionare servesc pentru obŞinerea de date statistice cu 
privire la inserŞia pe piaŞa muncii a absolvenŞilor.  

SituaŞia inserŞiei profesionale a absolvenŞilor de licenŞŁ,  Ἐn anul 2016 
Facultatea AbsolvenŞi 

2016 AngajaŞi 2016 % 

AutomaticŁ ĸi Calculatoare 147 144 97,8 
Inginerie ChimicŁ ĸi ProtecŞia Mediului 113 107 94,7 

ConstrucŞii ĸi InstalaŞii 225 158 70,2 
ConstrucŞii de Maĸini ĸi Management Industrial 170 153 90,0 

ElectronicŁ, TelecomunicaŞii ĸi Tehnologia InformaŞiei 84 76 90,5 
Inginerie ElectricŁ, EnergeticŁ ĸi InformaticŁ AplicatŁ 184 149 81,0 

HidrotehnicŁ, Geodezie ĸi Ingineria Mediului 156 128 82,0 
MecanicŁ 173 155 90,0 

ķtiinŞa ĸi Ingineria Materialelor 128 95 74,2 
Textile ï PielŁrie ĸi Management Industrial 77 74 96,1 

ArhitecturŁ ñG.M.Cantacuzinoò 47 45 95,7 

                                           Total  1504 1284 85,3 % 
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SituaŞia inserŞiei profesionale a absolvenŞilor de masterat ,  Ἐn anul 2016 

Facultatea AbsolvenŞi 2016 AngajaŞi 
2016 % 

AutomaticŁ ĸi Calculatoare 98 98 100 
Inginerie ChimicŁ ĸi ProtecŞia Mediului 108 81 75,0 

ConstrucŞii ĸi InstalaŞii 201 186 88,1 
ConstrucŞii de Maĸini ĸi Management Industrial 91 87 95,0 

ElectronicŁ, TelecomunicaŞii ĸi Tehnologia InformaŞiei 75 75 100 
Inginerie ElectricŁ, EnergeticŁ ĸi InformaticŁ AplicatŁ 83 73 88,0 

HidrotehnicŁ, Geodezie ĸi Ingineria Mediului 139 133 96,0 
MecanicŁ 162 155 96,0 

ķtiinŞa ĸi Ingineria Materialelor 110 84 73,3 
Textile ï PielŁrie ĸi Management Industrial 131 127 96,9 

Total  1198 1099 91,7 % 
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CAP. VIII. BIBLIOTECA 

 
Biblioteca universitŁŞii reprezintŁ structura organizaŞionalŁ din cadrul DirecŞiei Generale 

Administrative a UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi, care coordoneazŁ activitŁŞile 
privind informarea ĸi documentarea beneficiarilor sŁi, prin accesul la un fond total de 945.466 de 
volume, la sf©rĸitul anului 2017, din care: 

 cŁrŞi        505.634 volume 
 periodice        123.653 volume 
 standarde ĸi descrieri de invenŞii      310.988 volume  
 microformate, documente audiovizuale, colecŞii electronice      5.191 volume 

 Din punct de vedere financiar, Biblioteca UniversitŁŞii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaĸi 
are alocat un fond de 0,5% din finanŞarea de bazŁ a universitŁŞii, pentru a-ĸi putea desfŁĸura 
activitatea ´n condiŞii bune. Pentru anul 2017, Bibliotecii i s-a alocat suma de 569.098,97 lei. 

           
 FONDUL ALOCAT BIBLIOTECII ĊN PERIOADA 2012-2017 (lei) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

409.026,75 404.392,19 368.897,14 398.056,36 487.022,41 569.098,97 

8.1. Biblioteca a asigurat completarea colecţiilor de publicaţii necesare susţinerii 

programelor de învăţământ şi de cercetare. 
Pe parcursul anului 2017, s-au completat colecŞiile cu 2.955 volume intrate ´n bibliotecŁ, ´n 

valoare de 202.836,67 lei prin: 
✓ achiziŞionarea de publicaŞii, reprezent©nd 1.988 de volume, ´n valoare totalŁ de 

113.080,58 lei; 
✓ schimb intern ĸi internaŞional de publicaŞii, reprezent©nd 396 de volume, ´n valoare 

de 68.385,83 lei. 
  MenŞionŁm cŁ Biblioteca are relaŞii de schimb interbibliotecar internaŞional cu 193 de 

parteneri din 36 de ŞŁri ĸi schimb interbibliotecar naŞional cu 39 de parteneri din 21 de oraĸe, 
av©nd ca obiect al schimbului cele zece secŞii ale Buletinul Institutului Politehnic din Iaĸi. 
Cheltuielile de expediere a publicaŞiilor ´n cadrul serviciului de schimb intern ĸi 
internaŞional au crescut semnificativ ´n anul 2017, datoritŁ majorŁrilor tarifelor de expediere, 
ajung©nd la valoarea de 17.093,40 lei. 

✓  donaŞii, reprezent©nd 571 de volume ´n valoare de 21.370,26 lei. 
 8.2. S-a analizat starea colecţiilor şi dezvoltarea echilibrată a tuturor categoriilor de 

purtători de informaţii. 
Prin Proiectul ANELIS ï Acces NaŞional Electronic la Literatura ķtiinŞificŁ de Cercetare, 

Biblioteca a oferit utilizatorilor sŁi accesul la urmŁtoarele resurse electronice științifice (baze de 
date/platforme de reviste științifice cu text integral și baze de date bibliografice și bibliometrice): 
ScienceDirect, Thomson Web of Knowledge, Scopus, Springer Link, ProQuest CSA ĸi Wiley-
Blackwel Journals. Cu scopul susŞinerii procesului didactic ĸi de cercetare, s-a acoperit astfel, un 
numŁr mare de specialitŁŞi din domeniul ĸtiinŞei, tehnologiei ĸi domeniilor conexe. 

NumŁrul total de accesŁri ĸi cŁutŁri ´n bazele de date menŞionate mai sus a fost de 421.383, 
din care 167.286 accesŁri din reŞeaua de calculatoare a universitŁŞii, pe bazŁ de IP ĸi 254.097 
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accesŁri ´n sistem mobil, pe bazŁ de cont ĸi parolŁ. Se constatŁ astfel, o creĸtere semnificativŁ a 
numŁrului de accesŁri ´n sistem mobil comparativ cu anul 2016. C©teva date statistice privind 
utilizarea bazelor de date ANELIS PLUS, ´n anul 2017, date furnizate de cŁtre AsociaŞia ANELIS 
PLUS, sunt prezentate ´n anexa 19. 
 Ċncep©nd cu luna iulie 2017, Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi a devenit 
membru contributor la realizarea Proiectului ĂAcces naŞional electronic la literatura ĸtiinŞificŁ 
pentru susŞinerea sistemului de cercetare ĸi educaŞie din Rom©nia ï ANELIS PLUS 2020ò, proiect 
cu o duratŁ de 60 de luni (18.07.2017 - 17.07.2022), ´n cadrul cŁruia, pe l©ngŁ accesul la resurse 
electronice de informare ĸi documentare (acces pe bazŁ de IP ĸi acces mobil), se beneficiazŁ ĸi de 
acces la arhivele de reviste ĸtiinŞifice ĸi cŁrŞi electronice, achiziŞionate conform resurselor abonate ĸi 
disponibile ´n depozitul naŞional de documente. 

Cele trei tipuri de resurse ĸtiinŞifice de informare ĸi documentare achiziŞionate ´n cadrul 
proiectului includ: (1) baze de date ĸtiinŞifice: Science Direct Freedom Collection Journals ACCES, 
Springerlink Journals, Thomson Web of Knowledge, EBSCO Academic Search Complete, 
IEEE/IEL, Scopus ĸi Wiley Journals; (2) arhive de publicaŞii electronice de specialitate: Science 
Direct ARHIVE NATIONALE, Springer ï Arhive, Thomson Web of Knowledge ï Arhive, Wiley- 
Arhive ĸi ScienceDirect Arhive Curente 2016; (3) cŁrŞi electronice. 

ContribuŞia UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi la realizarea acestui proiect pentru 
primul an de implementare este de 429.018,41 lei, din care 2.000 lei reprezintŁ taxa de membru al 
AsociaŞiei ANELIS PLUS pentru anul 2017. 

 Ċn afarŁ de resursele electronice prezentate mai sus, Biblioteca a oferit ĸi accesul la 
urmŁtoarele baze de date: INFOSTANDARD PLUS - bazŁ de date cu standarde rom©neĸti adoptate 
prin metoda traducerii ĸi SINTACT - baza de date legislativŁ. 
 8.3. S-au intensificat activităţile de selectare a publicaţiilor uzate fizic sau moral, în 

vederea eliminării acestora din colecţiile bibliotecii. 

 S-au ´ntocmit liste cu publicaŞii ĸi documentaŞia necesarŁ eliminŁrii din colecŞiile Bibliotecii 
a unui numŁr de 56.599 de volume, care au fost trimise la M.E.N. p©nŁ la sf©rĸitul anului. S-au 
primit deja aprobŁrile de casare pentru un numŁr de 31.922 de volume, care au fost operate, ca ieĸiri 
din evidenŞele bibliotecii. 

8.4. S-a asigurat accesul la colecţiile bibliotecii, la serviciile destinate beneficiarilor 

interni: studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, personalul universităţii şi beneficiarilor 

externi. 
Biblioteca UniversitaŞii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaĸi contribuie, ´ncŁ de la ´nfiinŞarea 

sa, la sprijinirea procesului de ´nvŁŞŁm©nt ĸi de cercetare, ca parte integrantŁ a sistemului naŞional 
de ´nvŁŞŁm©nt superior. Se ´ncadreazŁ ´n categoria bibliotecilor de drept public ĸi are ca utilizatori 
principali: studenŞi, cadre didactice ĸi cercetŁtori. 

Accesul ´n BibliotecŁ este gratuit pentru beneficiarii interni ĸi contra cost pentru beneficiarii 
externi. Indiferent de tipul de utilizator, aceĸtia au acces la ´ntregul patrimoniu documentar, at©t ´n 
sediul central, c©t ĸi la cele ĸapte biblioteci filiale, pe baza permiselor de bibliotecŁ. Cu scopul 
sprijinirii activitŁŞii de pregŁtire a studenŞilor pe parcursul celor douŁ sesiuni de examene, 
programul de funcŞionare a sŁlilor de lecturŁ ale Bibliotecii a fost extins p©nŁ la ora 20:00. 

Biblioteca UniversitŁŞii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaĸi s-a adaptat la noile cerinŞe ĸi 
tehnologii, prin elaborarea unei strategii de dezvoltare a colecŞiilor ĸi a serviciilor oferite tuturor 
utilizatorilor. 
 De pe pagina web a UniversitŁŞii (http://www.tuiasi.ro/biblioteca) se pot accesa informaŞii 
despre bibliotecŁ ĸi catalogul on-line, precum ĸi alte cataloage ĸi resurse electronice. 

http://www.tuiasi.ro/biblioteca
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ĊnregistrŁrile catalografice ´n sistemul automatizat sunt ´n numŁr de 133.718. 
S-a continuat aplicaŞia ĂBiblioteca VirtualŁò (BV) conform HotŁr©rii Biroului Senatului nr. 

3510/02.03.2010. S-au ´nregistrat ´n ĂBiblioteca virtualŁò urmŁtoarele tipuri de 
(documente/publicaŞii): articole publicate ´n cele 10 secŞii ale Buletinului Institutului Politehnic din 
Iaĸi (rezumate sau full-text), articole publicate pe pagini web, la solicitarea cadrelor didactice, 
conferinŞe, congrese, simpozioane organizate ´n cadrul universitŁŞii (full-text), cŁrŞi (full-text), 
periodice electronice. 
 NumŁrul total de ´nregistrŁri, ´n Biblioteca VirtualŁ, la sf©rĸitul anului 2017 este de 2.514. 

Biblioteca dispune de 485 de locuri de studiu ´n sŁlile de lecturŁ, iar prin Serviciul RelaŞii cu 
publicul ´ĸi desfŁĸoarŁ activitŁŞile ´n 7 biblioteci filiale, 7 sŁli de lecturŁ/documentare, 6 sŁli de 
´mprumut la domiciliu ĸi 10 depozite. 
 S-a asigurat ´nscrierea, accesul ĸi deservirea unui numŁr de 6.606 de beneficiari (studenŞi, 
masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, personalul universitŁŞii). Au fost consultate un numŁr de 
25.759 publicaŞii, cu o frecvenŞŁ a beneficiarilor de 21.332. 
 S-a realizat informarea beneficiarilor prin: 

 informŁri ´n sistem tradiŞional ĸi automatizat din bazele de date proprii, bazele de 
date ANELIS PLUS ĸi din alte baze de date de interes; 

 efectuarea de tranzacŞii on-line, realizate prin e-mail (informŁri documentare, 
documente salvate din bazele de date externe ĸi expediate beneficiarilor, diverse alte 
informŁri sau atenŞionŁri), prin intermediul serviciului on-line naŞional ñParteneriat 
REM-ROò ĸi prin intermediul serviciului on-line local Ă ĊntreabŁ un bibliotecarò; 

 realizarea de cercetŁri bibliografice la cererea beneficiarilor Bibliotecii. 
 Infrastructura informaŞionalŁ a fost asiguratŁ prin transmiterea informaŞiilor referitoare la 
BibliotecŁ, ´n vederea actualizŁrii paginii web a universitŁŞii, prin ´ntreŞinerea echipamentelor 
informatice din reŞeaua de calculatoare a Bibliotecii, precum ĸi prin asigurarea securitŁŞii datelor 
necesare bunei funcŞionŁri a serviciilor Bibliotecii. 
 8.5. S-au dezvoltat relaţii cu departamentele facultăţilor în scopul implicării bibliotecii în 

viaţa acestora, iar anul 2017 a fost anul în care participarea bibliotecii şi a bibliotecarilor, în 

diferite acţiuni, la viaţa culturală şi ştiinţifică a comunităţii academice s-a intensificat. 

S-au desfŁĸurat, ´n spaŞiul SŁlii de lecturŁ a Bibliotecii Imobil òAò, un numŁr de 196 de 
activitŁŞi ´n cadrul programelor ĸi proiectelor educative naŞionale ĸi internaŞionale, interviuri ĸi 
filmŁri, aprobate de conducerea bibliotecii/universitŁŞii. 
 Biblioteca a asigurat spaŞiul de desfŁĸurare a unor interviuri cu renumiŞi istorici ieĸeni, 
precum ĸi a unor filmŁri, manifestŁri legate de anul centenar al Marii Uniri, ´n care au fost 
prezentate aspecte istorice, dar ĸi realizŁri din prezent ale Bibliotecii. 
 Biblioteca s-a implicat ´n proiectului cultural òTRASEUL MEMORIEIò, organizat de 
PrimŁria Iaĸi, ´n douŁ ediŞii (7 iunie ĸi 15 octombrie 2017),  proiect care a avut drept scop punerea 
´n valoare a clŁdirilor - monumente istorice din Iaĸi, clŁdiri ´n care au funcŞionat instituŞii ale 
statului rom©n ´n perioada Primului RŁzboi Mondial, precum Aula ĂCarmen Sylvaò ĸi Biblioteca 
din Imobil ñAò. 

Ċn cadrul programelor ñķcoala altfelò/òķcoala dupŁ ĸcoalŁò s-au organizat tururi ghidate de 
vizitare ĸi prezentare a SŁlii de lecturŁ a Bibliotecii Imobil òAòĸi a Aulei UniversitŁŞii, la care au 
participat 187 de grupuri, ´n numŁr de 2.758 de elevi ĸi profesori, din ĸcolile generale ĸi liceele din 
Iaĸi ĸi din ŞarŁ. 

Biblioteca UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò a organizat ´mpreunŁ cu Compania 
ROMDIDAC Bucureĸti sesiunea de instruire ĸi prezentare a produselor ĸi serviciilor Companiei 
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EBSCO - ĂAcces la resurse ĸtiinŞifice de informare ĸi documentare-  EBSCOò, ´n Aula UniversitŁŞii. 
Evenimentul a constat ´n prezentarea resurselor ĸtiinŞifice de informare ĸi documentare la care 
universitatea are acces prin Proiectul ANELIS PLUS 2020 ĸi ´n prezentarea produselor ĸi serviciilor 
Companiei EBSCO, respectiv a bazei de date EBSCO Academic Search Complete, una din 
resursele ĸtiinŞifice de informare inclusŁ ´n Proiectul ĂAcces naŞional electronic la literatura 
ĸtiinŞificŁ pentru susŞinerea sistemului de cercetare ĸi educaŞie din Rom©nia ï ANELIS PLUS 
2020ò. La eveniment au participat cadre didactice din universitate, doctoranzi, masteranzi, precum 
ĸi studenŞi, ´n vederea dezvoltŁrii abilitŁŞilor de informare ĸi documentare din bazele de date. 
 Ċncep©nd cu anul 1956, Sala de lecturŁ a Bibliotecii din Imobil ĂAò, prin vechimea, 
frumuseŞea ĸi originalitatea sa, a fost declaratŁ monument arhitectonic, iar ´n anul 2015, aceasta a 
fost consideratŁ, ´n urma unor sondaje internaŞionale, una dintre cele mai frumoase 25 de biblioteci 
din lume, iar BBC-British Broadcasting Corporation o situeazŁ ca fiind a doua ´n acest onorant 
clasament. Ca urmare, numŁrul vizitelor ĸi vizitatorilor sŁlii de lecturŁ a crescut semnificativ, iar ´n 
anul 2017 au fost 797 de vizite din ŞarŁ ĸi din strŁinŁtate ĸi 8.873 de vizitatori, dintre care 989 de 
vizitatori strŁini. 

Ċn balconul Aulei s-a organizat o expoziŞie cu publicaŞii vechi ĸi fotografii reprezentative 
pentru BibliotecŁ ĸi Universitate. 

ķi la bibliotecile filiale, alŁturi de vitrine/rafturi cu noutŁŞi editoriale, s-au organizat fie 
rafturi cu publicaŞii importante ale profesorilor de referinŞŁ ai facultŁŞii respective sau cŁrŞi strŁine, 
de specialitate, editate ´n secolul XIX, fie un òcolŞ de istorieò a Bibliotecii/UniversitŁŞii, cu 
fotografii.  
 8.6. S-au analizat condiţiile de conservare ale publicaţiilor în diverse spaţii şi starea 

publicaţiilor existente, precum şi a spaţiilor Bibliotecii. 

 Ċn anul 2017 s-a finalizat amenajarea spaŞiului SŁlii de lecturŁ din cadrul Bibliotecii Filiale a 
FacultŁŞii de Inginerie ElectricŁ, EnergeticŁ ĸi InformaticŁ AplicatŁ, prin recondiŞionarea 
mobilierului (vopsirea structurii metalice, schimbarea blaturilor la mesele de lucru ĸi lŁcuirea 
mobilierului din lemn), achiziŞionarea de noi scaune, reamenajarea rafturilor pentru publicaŞii, 
´mbunŁtŁŞindu-se astfel, condiŞiile de studiu pentru utilizatori ĸi de muncŁ pentru personal. 
 De asemenea, s-au continuat activitŁŞile generate de Raportul de expertizare emis ´n anul 
2016, ĂSinteza determinŁrilor de microscopie privind principalele ciuperci ĸi bacterii celulozolitice 
ĸi entomopatogene identificate ´n colecŞiile infodocumentare din depozitul demisol al Bibliotecii 
Imobil Aò, care au presupus activitŁŞi laborioase de evidenŞŁ ´n vederea casŁrii publicaŞiilor afectate 
bacteriologic din acest depozit. Ċn prima etapŁ s-au propus spre casare ĸi s-au expediat spre aprobare 
la M.E.N, un numŁr de 56.599 de volume ĸi sunt ´n curs de finalizare, ca etapŁ urmŁtoare, alte liste 
cu propuneri de casare a publicaŞiilor, ´n vederea evacuŁrii depozitului de publicaŞii de la demisol 
Imobil ñAò ĸi igienizarea acestuia. Ċn acest sens, s-a inventariat ĸi fondul de publicaŞii periodice din 
Sala de lecturŁ Imobil ĂAò ĸi s-a ´ntocmit catalogul topografic (909 de cote ĸi 19.752 de volume). 
 Ca o concluzie, Sala de lecturŁ a Bibliotecii din Imobilul ĂAò, o emblemŁ a UniversitŁŞii 
Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaĸi, necesitŁ reabilitare ĸi restaurare. 
 Actualmente, Biblioteca UniversitŁŞii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaĸi funcŞioneazŁ ´n 
baza Legii Bibliotecilor nr. 334/2002 ĸi Decretul nr. 474/2002 pentru promulgarea Legii 
Bibliotecilor, publicatŁ ´n Monitorul Oficial nr. 422/18.06.2002 ĸi republicatŁ ´n Monitorul Oficial, 
partea I, nr.132/11.02.2005, a OrdonanŞei nr. 26/26.01.2006 pentru modificarea ĸi completarea Legii 
bibliotecilor nr. 334/2002, publicatŁ ´n Monitorul Oficial nr.85/30.01.2006 ĸi a Regulamentului de 
organizare ĸi funcŞionare a Bibliotecii, TUIASI.POS.01_E2 R1, aprobat prin HotŁr©rea Senatului nr. 
97/17 03 2017. 
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Sala de lecturŁ Imobil ñAò 

 

 

Biblioteca FilialŁ - Sala de lecturŁ a FacultŁŞii de ConstrucŞii ĸi InstalaŞii, FacultŁŞii de HidrotehnicŁ, Geodezie ĸi 
Ingineria Mediului ĸi FacultŁŞii de Arhitectura ñG.M. Cantacuzinoò 
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Biblioteca FilialŁ a FacultŁŞii de Inginerie ChimicŁ ĸi ProtecŞia Mediului òCristofor Simionescu 

  

Biblioteca FilialŁ a FacultŁŞii de Inginerie ElectricŁ, EnergeticŁ ĸi InformaticŁ AplicatŁ ĸi 
FacultŁŞii de ElectronicŁ, TelecomunicaŞii ĸi Tehnologia InformaŞiei 
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                                 Biblioteca FilialŁ a FacultŁŞii de AutomaticŁ ĸi Calculatoare 
 

 
 

Biblioteca FilialŁ a FacultŁŞii de Textile - PielŁrie ĸi Management Industrial 
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Biblioteca FilialŁ a FacultŁŞii de MecanicŁ, FacultŁŞii de ConstrucŞii de Maĸini ĸi Management Industrial ĸi FacultŁŞii de 
ķtiinŞa ĸi Ingineria Materialelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Raport privind starea UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi  pentru anul 2017 

 

73

 
CAP. IX. CAMPUSUL   STUDENŝESC 

 
9.1. GeneralitŁἪi despre campusul studenἪesc ĂTudor Vladimirescuò 
Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi are ´n proprietate Campusul studenἪesc 

ĂTudor Vladimirescuò, ´n conformitate cu Cartea FunciarŁ nr. cadastral 140500,  eliberat de 
Oficiul de Cadastru Ἠi Publicitate ImobiliarŁ IaἨi.  

Campusul are o suprafaἪŁ de 137.148 mp,aproximativ 14 ha, este format din 21 de cŁmine 
´n care locuiesc 7.526 studenἪi, o cantinŁ studenἪeascŁ cu cele mai accesibile preŞuri din oraἨ, un 
dispensar medical Ἠi o bazŁ sportivŁ compusŁ din Ἠase terenuri de sport ´n aer liber, o salŁ de 
fitness, o salŁ de aerobic, o salŁ de forἪŁ Ἠi o salŁ de jocuri ´n echipŁ. Primele cŁmine construite 
au fost T1-2 Ἠi T3-4, fiind date pentru cazare ´n anul 1969, iar ultimele au fost T18 Ἠi T19, 
finalizate ´n anul 1982.  

 
9.2. Ce este DSS? 
Campusul studenἪesc este administrat de cŁtre DirecŞia Servicii StudenŞeĸti,structurŁ 

organizaŞionalŁ a universitŁŞii, subordonatŁ DirecŞiei Generale Administrative ĸi Prorectoratului 
RelaŞia cu StudenŞii. 

Structura DSS: 
Satisfacerea nevoilor comunitŁŞii studenŞeĸti se realizeazŁ cu aportul ´ntregii echipe din 

cadrul direcἪiei. Astfel, pentru comunitatea de studenἪi lucreazŁ 211 angajaἪi ai DirecἪiei Servicii 
StudenἪeἨti, ´mpŁrἪiἪi pe 3 departamente - social, financiar-contabil Ἠi tehnic. De asemenea, DSS 
mai rŁspunde de activitatea Cantinei ĸi a Bazei sportive din campus.  

TotodatŁ, DirecἪia Servicii StudenἪeἨti administreazŁ Ἠi cŁminul C3, ce este situat pe 
strada GrŁdinari nr. 23, ´n care locuiesc 186 de angajaἪi ai universitŁἪii.  

Misiunea DSS este: 
ĂSŁ satisfacem, ´n condiŞii de performanŞŁ, nevoile comunitŁŞii studenŞeĸti din Campusul 

çTudor Vladimirescuè, pentru a da posibilitatea acesteia de a-ĸi realiza ´ntregul ei potenἪialò. 
ViziuneaDSS: 
ĂCampusul çTudor Vladimirescuè va deveni unul dintre cel mai profesionist campus  

administrat din ἪarŁ, un reper ´n r©ndul campusurilor studenἪeἨti din Europa de Est. Acest lucru 
se va realiza prin oferirea unor condiἪii de cazare ireproἨabile, a unor servicii de calitate din 
partea personalului administrativ Ἠi prin asigurarea tuturor facilitŁἪilor necesare studenἪilor, care 
sŁ aibŁ un cuv©nt de spus ´n permanenἪŁ cu privire la felul ´n care aratŁ Ἠi este dezvoltat acesta.ò 

Valori comune: 
Ċn activitatea desfŁἨuratŁ, DirecἪia Servicii StudenἪeἨti se bazeazŁ pe: 

➢ CompetenŞŁ 
➢ Responsabilitate 
➢ TransparenŞŁ 
➢ Integritate 
➢ Deschidere Ἠi adaptare la schimbare 
 

9.3. FacilitŁἪi oferite studenἪilor ´n campus 
ĂTudor Vladimirescuò este unul din cele mai mari campusuri studenἪeἨti din Rom©nia, 

este plin de forfotŁ, are un spirit aparte ĸi este centrul vieŞii studenŞeĸti ieĸene, fiind recunoscut 
astfel chiar Ἠi de cŁtre studenἪii celorlalte universitŁἪi din capitala Moldovei. 
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Campusul este alimentat de echipamente termice de ultimŁ generaἪie, mare parte a 
cŁminelor sunt reabilitate Ἠi au o capacitate totalŁ de 7.526 de locuri. Toate camerele au acces la 
internet gratuit Ἠi cablu TV.  

Ċn cŁminul T17 locuiesc 1.096 studenἪi, fiind al doilea ca mŁrime din ἪarŁ. Ċn campus sunt 
opt spŁlŁtorii profesioniste, care deservesc gratuit zece cŁmine din campus.  

DacŁ eἨti student la TUIAἧI, beneficiezi de reduceri considerabile pe transportul ´n 
comun, astfel, cu 10 lei, poἪi cŁlŁtori o lunŁ de zile pe toate liniile Companiei de Transport Public 
(CTP). 

Pentru a asigura securitatea studenἪilor, campusul este monitorizat de un sistem de 
supraveghere video performant, care are ´n componenἪŁ 55 de camere. Ċn anul 2016 au fost 
instalate douŁ sisteme anti-efracἪie Ἠi supraveghere video la cantina din campus Ἠi la cŁminul T16. 
Sistemul de la cantinŁ este format din o centralŁ de alarmare efracἪie Ἠi 37 de camere video, iar 
sistemul de la cŁminul T16 este format din o centralŁ de alarmare efracἪie Ἠi 28 de camere 
video.Tot ´n anul 2016, la toate cŁminele din campus a  fost instalat un sistem modern de control 
acces al persoanelor, ca urmare a constatŁrii unei necesitŁἪi de siguranἪŁ, securitate Ἠi 
automatizare, a nevoii de a limita accesul anumitor persoane Ἠi de a permite persoanelor 
autorizate sŁ aibŁ acces facil ´n zone prestabilite pe baza unui card. Astfel, fiecare student 
primeἨte la ´nceputul anului universitar un card de acces ´n cŁmin, pe care este trecutŁ poza, 
numele Ἠi prenumele studentului, dupŁ modelul :  

 

 
 
 Procesul de asigurare a securitŁἪii studenἪilor ´n campus a continuat Ἠi ´n anul 2017, prin 
demararea unei proceduri de achiziἪie publicŁ cu o valoare estimatŁ de 430.926,08 lei pentru trei 
sisteme de supraveghere video  : 

1. Sistem de supraveghere video din cŁminul studenἪesc T8  
2. Sistem de supraveghere video pentru strŁzile, aleile, cŁile pietonale, parcŁrile de 

autoturisme Ἠi parcŁrile de biciclete  
3. Sistem de supraveghere video pentru spŁlŁtoriile, oficiile de prepare a hranei Ἠi sŁlile de 

lecturŁ din campus 
Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din IaἨi a reabilitat grupurile sanitare din 
trei cŁmine, T1-T2 Ἠi T9, ´n care locuiesc 1.224 de studenἪi.  

Ċn anul 2017, Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din IaἨi a investit 747.806,41 lei 
pentru efectuarea lucrŁrilor de reabilitare a grupurilor sanitare din cele trei cŁmine. Valorile 
contractate pentru fiecare cŁmin au fost urmŁtoarele:  

T1 - 249.084,20 lei; 
T2 - 249.084,20 lei; 
T9 - 249.638,01 lei. 
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DirecἪia Servicii StudenἪeἨti Ἠi-a propus Ἠi a cuprins ´n cadrul Planului Strategic 2016-

2019 Ἠi Planului OperaἪional 2017, realizarea de lucrŁri de reabilitare a grupurilor sanitare din 
´ncŁ cinci cŁmine: T3-T4, T5, T10 Ἠi T11. Din pŁcate, dupŁ deschiderea electronicŁ a ofertelor s-
a constatat cŁ din totalul de 6 loturi scoase ´n procedura de achiziἪie, au fost depuse oferte doar 
pentru 2 loturi ce cuprindeau reabilitarea grupurilor sanitare comune a cŁminelor T1-T2 - lotul 1 
Ἠi reabilitarea grupurilor sanitare comune a cŁminului T9 - lotul 4. Pentru restul de 4 loturi nu a 
fost depuse oferte de cŁtre operatorii economici. Ċn aceastŁ situaἪie s-ar fi impus repetarea 
procedurii de achiziἪie, dar lucrŁrile aferente loturilor 2, 3, 5, 6, ce cuprind reabilitarea grupurilor 
sanitare comune a cŁminelor T3-T4, T5, T10 Ἠi T11 nu pot fi executate cu studenἪi cazaἪi ´n 
cŁmin. Perioada necesarŁ pentru atribuirea Ἠi executarea lucrŁrilor era insuficientŁ pentru ca 
acestea sŁ fie realizate p©nŁ la ´nceputul anului universitar 2017-2018. Prin urmare, s-a propus 
cŁtre Consiliul de AdministraἪie al universitŁἪii ca lucrŁrile privind reabilitarea grupurilor 
sanitare comune a cŁminelor T3-T4, T5, T10 Ἠi T11 sŁ fie realizate ´n perioada vacanἪei de varŁ a 
anului 2018, dupŁ ce va fi identificatŁ sursa de finanἪare. 

Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din IaἨi a realizat oficii de prepare a hranei 
pentru studenἪii Ἠi spŁlŁtorii de haine ´n 5 cŁmine, T3-T4, T5, T10 Ἠi T11, ´n care locuiesc 
1.942 de studenἪi.  

Ċn anul 2017, Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din IaἨi a investit 1.128.956,65 
lei pentru efectuarea lucrŁrilor de execuἪie a 25 de bucŁtŁrii Ἠi 4 spŁlŁtorii ´n 5 cŁmine. Valorile 
contractate pentru fiecare cŁmin au fost urmŁtoarele:  

• Reabilitare bucŁtŁrii cŁmin T3 ï 201.986,83 lei 
• Reabilitare bucŁtŁrii cŁmin Ἠi spŁlŁtorii T4 ï 261.531,87 lei 
• Reabilitare bucŁtŁrii cŁmin Ἠi spŁlŁtorii T5 ï 213.648,05 lei 
• Reabilitare bucŁtŁrii cŁmin Ἠi spŁlŁtorii T10 ï 225.781,59 lei 
• Reabilitare bucŁtŁrii cŁmin Ἠi spŁlŁtorii T11 ï 226.008,31 lei 
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Prin aceastŁ investiἪie s-a reuἨit creἨterea standardelor de calitate a spaἪiilor de cazare ´n 
cinci cŁmine Ἠi se va obἪine o reducere a consumului de energie electricŁ ´n cŁmine, va genera 
economii ´n bugetul DSS. 

P©nŁ ´n acest moment, studenἪii ´Ἠi preparau sau ´ncŁlzeau hrana ´n camere, utiliz©nd 
reἨouri sau plite electrice cu o putere a arzŁtorului de circa 1,5 ï 2,5 kW, ´n general echipamente 
ineficiente energetic, care nu respectau complet normele PSI Ἠi puneau ´n pericol instalaἪia 
electricŁ a cŁminului. Cel mai grav este faptul cŁ aparatele de gŁtit supra´ncarcŁ instalaἪia 
electricŁ a camerelor, exist©nd astfel riscuri de avarii sau incendii.  

TotodatŁ, o parte din studenἪi ´Ἠi spŁlau hainele manual, iar alἪii aveau instalate maἨini de 
spŁlat ´ntr-un mod impropriu ´n camerele de cŁmin. Hainele erau uscate pe s©rmŁ la ferestre, fapt 
ce oferea un aspect urbanistic neplŁcut al campusului. Unii studenἪi ´Ἠi uscau rufele ´n camerŁ, 
fapt ce cauza igrasie ´n spaἪiul de locuit. Prin aceste metode improprii  se ´nregistra un consum 
mare de apŁ Ἠi de energie electricŁ.  
 Pentru a elimina aceste probleme, ne-am propus sŁ realizŁm ´n anul 2017, bucŁtŁrii Ἠi 
spŁlŁtorii moderne ´n cinci cŁmine. Ċn funcἪie de fondurile de care vom dispune, ´n anul 2018 ne 
propunem sŁ continuŁm acest proiect ´n  trei cŁmine, iar ca strategie p©nŁ ´n anul 2020 ne dorim 
ca ´n toate cŁminele din campus sŁ existe bucŁtŁrii Ἠi spŁlŁtorii. 

Proiectul de amenajare a oficiilor de preparare a hranei Ἠi spŁlŁtoriilor de haine a fost 
g©ndit Ἠi demarat ´mpreunŁ cu studenἪii, ´n cadrul stagiului de internship la DirecἪia Servicii 
StudenἪeἨti/Prorectoratul RelaἪia cu studenἪii, proiectarea fiind coordonatŁ de cŁtre Mihaela 
S´rbu, studentŁ ´n anul al-V-lea de la Facultatea de ArhitecturŁ ĂG. M. Cantacuzinoò a TUIASI. 
Mihaela S´rbu a purtat discuἪii cu studenἪii din cŁmine, a aflat Ἠi identificat nevoile Ἠi necesitŁἪile 
acestora cu privire la realizarea de bucŁtŁrii Ἠi spŁlŁtorii. S-a constatat faptul cŁ lipsa bucŁtŁriilor 
Ἠi spŁlŁtoriilor este una dintre cele mai acute probleme ale studenἪilor ce locuiesc ´n cŁminele 
care nu au fost modernizate complet la interior. 

Astfel, DirecἪia Servicii StudenἪeἨti a decis transformarea unei camere de cŁmin de pe 
fiecare nivel ´n bucŁtŁrie, respectiv transformarea unei camere de cŁmin de la parter ´n spŁlŁtorie 
de haine. Prin realizarea de bucŁtŁrii moderne ne-am dorit sŁ creŁm un spaἪiu adecvat care sŁ le 
permitŁ studenἪilor sŁ poatŁ prepara hrana ´n siguranἪŁ, fŁrŁ improvizaἪii care sŁ supra´ncarce 
reἪeaua electricŁ din cŁmine.  

BucŁtŁriile au fost concepute cu toate dotŁrile necesare : chiuvetŁ, frigider, aragazuri, 
cuptoare cu microunde, p©nŁ Ἠi dulapuri pentru depozitarea ustensilelor destinate gŁtitului. Cel 
mai dificil test a fost configurarea bucŁtŁriilor din CŁminele T3-T4 Ἠi T5 din cauza dimensiunilor 
mici ale spaἪiilor, de 11 mp, acolo ´ncerc©ndu-se valorificarea fiecŁrui centimetru util.  

Pentru a ´ntregi o experienἪŁ completŁ ´n campus a studenἪilor, ca loc ´n care au acces la 
toate serviciile necesare vieἪii de zi cu zi, s-a ´ncercat Ἠi configurarea unor spŁlŁtorii ´ntr-un mod 
c©t mai practic, incluz©nd toate spaἪiile Ἠi dotŁrile de care ar avea nevoie tinerii care studiazŁ la 
Universitatea TehnicŁ: maἨini de spŁlat, uscŁtoare, suprafeἪe de ´mpŁturit hainele. P©nŁ la 1 
octombrie 2018, DirecἪia Servicii StudenἪeἨti are ca obiectiv realizarea de spŁlŁtorii ´n toate 
cŁminele din campus. Astfel, ´n anul 2018 se vor amplasa maἨini de spŁlat ´n cinci cŁmine: T1-
T2, T9, T13 Ἠi T15.   

TotodatŁ, s-a luat ´n calcul Ἠi instalarea unui sistem de supraveghere video ´n bucŁtŁrii Ἠi 
spŁlŁtorii pentru o ´ntreἪinere c©t mai bunŁ Ἠi ´ndelungatŁ a acestora Ἠi pentru ca spŁlŁtoriile sŁ 
poatŁ fi utilizate 24 din 24 de ore. Sistemul de supraveghere video a fost descris ´n paginile 
anterioare ale acestui material. 
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SchiἪe bucŁtŁrii Ἠi spŁlŁtorii 
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RandŁri bucŁtŁrii 
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Execuție bucătării 

 
 

 
Execuție spălătorii 
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ĊnfiinἪarea unei sŁli de lecturŁ la cŁminele T3-T4 
Ċntr-un spaἪiu aproape dezafectat aflat ´n apropierea cŁminelor T3-T4, DirecἪia Servicii 

StudenἪeἨti a implementat un proiect al studenἪilor de la Facultatea de ArhitecturŁ ĂG. M. 
Cantacuzinoò - Mihaela Zazu Ἠi Vlad Tailup, pentru a crea una dintre cele mai moderne sŁli de 
lecturŁ din IaἨi.  

Conceptul studenἪilor a fost unul modern Ἠi modular - mesele din salŁ, c©nd nu sunt 
folosite pentru studiu, pot fi ´nclinate la diferite unghiuri pentru ca studenἪii FacultŁἪii de 
ArhitecturŁ, cazaἪi cu precŁdere ´n cŁminul T4, sŁ le poatŁ folosi ca planἨete. Sala are un 
iluminat special care nu oboseἨte ochii, are geamuri mari pentru a permite intrarea din abundenἪŁ 
a luminii naturale, ´n timp ce la nivel de luminŁ artificialŁ s-a ales un amestec ´ntre cald Ἠi rece 
pentru a favoriza studiul.  

Dat fiind caracterul modular al sŁlii, mesele pot fi unite pentru a se putea gŁzdui acolo Ἠi 
ateliere, conferinἪe sau traininguri. De altfel, Ἠi studenἪii care au lucrat la conceptul artistic al sŁlii 
spun cŁ ideea de bazŁ care a stat la crearea spaἪiului a fost aceea de a amenaja un loc ´n care 
studenἪii sŁ se simtŁ ´ncurajaἪi sŁ vinŁ Ἠi sŁ petreacŁ timpul ´ntr-un mod productiv.  

Tema de bazŁ a proiectŁrii a fost simplitatea amenajŁrii spaἪiului, dar Ἠi crearea unui 
design de impact, care sŁ ´i atragŁ pe studenἪi Ἠi sŁ ´i provoace - cum mulἪi dintre cei care vor 
veni la sala de lecturŁ sunt ´nmatriculaἪi la Facultatea de ArhitecturŁ ĂG. M. Cantacuzinoò, faptul 
cŁ vŁd pus ´n practicŁ un proiect de-al colegilor lor ´i poate ´ncuraja sŁ se implice activ ´n 
remodelarea spaἪiului didactic.  

Ċn prima parte a zilei, c©nd studenἪii sunt la ore, ´n sala de lecturŁ care deserveἨte 
cŁminele T3-T4 funcἪioneazŁ Societatea AntreprenorialŁ StudenἪeascŁ, unde studenἪii 
universitŁἪii pot sŁ ´Ἠi dezvolte abilitŁἪile de antreprenor Ἠi unde vor fi sprijiniἪi sŁ ´Ἠi punŁ pe 
picioare propriile afaceri. Sala de lecturŁ va fi deschisŁ studenἪilor ´ntre orele 16.00 Ἠi 06.00, ´n 
fiecare zi, timp ´n care pot folosi spaἪiul ca sŁ ´nveἪe sau sŁ desfŁἨoare ἨedinἪe sau ateliere de 
lucru.  

SchiἪe Ἠi randŁri 
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Ċnainte 
 

 
 

DupŁ 
 
 
Modernizarea infrastructurii de internet 
 
 

 DirecἪia Servicii StudenἪeἨti ´mpreunŁ cu DirecἪia de Informatizare Ἠi ComunicaἪii 
Digitale din cadrul universitŁἪii vor avea ´n vedere achiziἪionarea de echipamente IT&C pentru 
modernizarea infrastructurii reŞelelor de date a cŁminelor ĸi a infrastructurii de acces la reἪeaua 
academicŁ RoEduNet din Campusul studenἪesc ĂTudor Vladimirescuò. Astfel, ´n anul 2017 a 
fost demarat un amplu proces de modernizare a infrastructurii de comunicaἪii de date a 
UniversitŁἪii, proces lansat prin punerea ´n funcἪiune a unui nou Ἠi modern Data Center. Ċn urma 
obἪinerii, cu sprijinul AgenἪiei ARNIEC-RoEduNet, a unei conexiuni de 10Gb/s ´ntre nodul de 
comunicaἪii Data Center Ἠi reἪeaua naἪionalŁ RoEduNet, a devenit oportunŁ Ἠi modernizarea 
infrastructurii de acces la reἪea din campusul studenἪesc. Av©nd ´n vedere faptul cŁ ´n prezent 
echipamentele de reἪea din campusul studenἪesc sunt ´nvechite Ἠi depŁἨite moral, acestea fie nu 



 
Raport privind starea UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi  pentru anul 2017 

 

82

funcἪioneazŁ corespunzŁtor, fie se defecteazŁ frecvent. Prin urmare, este imperios necesarŁ 
modernizarea ´ntregii infrastructuri de comunicaἪie. 

Ċn acest sens, pentru a utiliza la ´ntreaga capacitate viteza de trafic existentŁ de 10 
Gb/seste nevoie de o investiἪie de aproximativ 1, 5 milioane lei necesarŁ pentru modernizarea 
´ntregii reἪele de date din campus, ce va fi inclusŁ ´n lista de investiŞii la Capitolul C, 
Subcapitolul DotŁri independente Ἠi va cuprinde urmŁtoarele echipamente de reἪea: 

 
✓ 25 de switch-uri de agregare cu c©te 2 transceivere de fibrŁ opticŁ performante pentru 

conectarea celor 21 de cŁmine la nodul de comunicaἪii Data Center Ἠi pentru conectarea 
switch-urilor de acces (´n cŁminul T17 sunt necesare 3 switch-uri de agregare); 

✓ 400 de switch-uri de acces pentru conectarea la reἪea a calculatoarelor celor aproximativ 
8000 de studenἪi cazaἪi ´n campus, capabile sŁ asigure viteze de acces de p©nŁ la 1 Gb/s, 
aceste viteze fiind comparabile cu cele oferite de furnizorii comerciali de internet la nivel 
naἪional; 

✓ 160 de echipamente de tip UPS pentru asigurarea redundanἪei la alimentarea cu energie 
electricŁ Ἠi protejarea echipamentelor de tip switch; 

✓ 124 de dulapuri pentru echipamente pentru amplasarea switch-urilor de acces Ἠi pentru 
camerele tehnice din fiecare cŁmin ´n parte, dotate cu prize de reἪea Ἠi organizatoare de 
cabluri; 

✓ O soluἪie software de monitorizare Ἠi gestiune a infrastructurii de reἪea. 
Sursa de finanŞare:  AlocaŞii bugetare, venituri proprii sau fonduri structurale; 

 
Ne-am propus o strategie pe o perioadŁ de trei ani, pentru a dispune de fondurile necesare de 

1,5 milioane de lei: ´n anul 2017: 400.000 lei,   ´n anul 2018: 600.000 lei , ´n anul  2019: 500.000 
mii lei . 

 
Ċn anul 2017, s-au contractat echipamente IT&C ´n valoare de 422.060,20 lei, ´nsemn©nd 

achiziἪia de 147 de switch-uri Ἠi 7 UPS-uri. Din pŁcate, furnizorul de echipamente a ´nt©mpinat 
probleme ´n livrarea la timp a produselor. Astfel, Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din 
IaἨi a emis facturi de penalizŁri ´n valoare de 5.981,74 lei, din care 1.985,81 lei pentru  10 zile de 
´nt©rziere a unor produse, respectiv 3.995,93 lei pentru 34 de zile de ´nt©rziere pentru o altŁ 
categorie de produse din cadrul contractului. Prin urmare, ´n anul 2017 s-au achitat facturi ´n 
valoare de 226.181,44 lei, iar la ´nceputul anului 2018 ´n valoare de 195.878,76 lei.    

 
La nivelul anului 2017, situaŞia locurilor normate din cŁminele campusului 

studenŞescĂTudor Vladimirescuò este prezentatŁ ´n Tabelul nr. 9.1. 
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Tabelul  nr.9.1.  SituaŞia locurilor  normate  din  cŁminele  Campusului  StudenŞescĂTudor 
Vladimirescuò 

 
Nr. 
crt. 

 

CŁminul Locuri 
normate ObservaŞii 

1. CŁminul T1 394  
2. CŁminul T2 390  

3. CŁminul T3 384 10 locuri (5 camere) au fost scoase din circuitul cazare pentru amenajarea a 5 
oficii preparare a hranei 

4. CŁminul T4 384 10 locuri (5 camere) au fost scoase din circuitul cazare pentru amenajarea a 5 
oficii preparare a hranei 

5. CŁminul T5 382 10 locuri (5 camere) au fost scoase din circuitul cazare pentru amenajarea a 5 
oficii preparare a hranei 

6. CŁminul T6 - CŁmin ´n reabilitare 
7. CŁminul T7 288  
8. CŁminul T8 286  
9. CŁminul T9 440  
10. 

 

CŁminul T10 416 24 locuri (6 camere) au fost scoase din circuitul cazare pentru amenajarea a 5 
oficii preparare a hranei Ἠi a unei spŁlŁtorii de haine 

11. CŁminul T11 376 24 locuri (6 camere) au fost scoase din circuitul cazare pentru amenajarea a 5 
oficii preparare a hranei Ἠi a unei spŁlŁtorii de haine 

12. CŁminul T12 327 3 locuri (1 camerŁ) au fost scoase din circuitul de  cazare pentru amenajarea 
unei sŁli de  lecturŁ 

13 CŁminul T13 320 3 locuri (1 camerŁ) au fost scoase din circuitul de  cazare pentru amenajarea 
unei sŁli  de lecturŁ 

14. CŁminul T14 324 3 locuri (1 camerŁ) au fost scoase din circuitul de  cazare pentru amenajarea 
unei sŁli de lecturŁ 

15. CŁminul T15 327  
16. CŁminul T16 264  
17. CŁminul T17 1096  
18. CŁminul T18 452  
19. CŁminul T19 440  
20. CŁminul T20 114  
21. CŁminul T21 122  
 Total 7526  

22. CŁminul C3   186 Destinat angajaἪilor TUIAἧI 

 Total 2 7712 StudenἪi + angajaἪi TUIAἧI 

 
CŁminul T6 este scos de la cazare, ´ntruc©t Universitatea TehnicŁ ĂGheoghe Asachiò din 

IaἨi a ´ncheiat ´n anul 2008, ´n urma unei proceduri de achiziἪie publicŁ, contractul nr. 
18124/20.08.2008 de Reabilitare, refuncἪionalizare Ἠi modernizare a cŁminului T6, ´n valoare de 
5.757.428,25 lei fŁrŁ TVA. La data de 31.12.2017, s-au realizat lucrŁri ´n valoare de 
4.048.943,61 lei, ceea ce reprezintŁ 70,32% din valoarea totalŁ. Ċn anul 2017, au fost alocaἪi 
500.000 lei pentru continuarea lucrŁrilor la cŁminul T6, av©nd termen de finalizare data de 
1.12.2017. Din pŁcate, valoarea lucrŁrilor executate de cŁtre  firma contractantŁ a fost ´n valoare 
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de doar 122.726,85 lei. DiferenἪa de 377.273,15 lei reprezintŁ lucrŁri de consolidare a structurii 
de rezistenἪŁ la Tronsonul B al cŁminului, ce nu au fost executate.  

Astfel, DirecἪia Servicii StudenἪeἨti a ´naintat cŁtre Consiliul de AdministraἪie al 
universitŁἪii, referatul nr. 24425/08.12.2017, prin care a propus demararea procedurilor de 
reziliere a contractului de lucrŁri 18124/20.08.2008, pentru nerespectarea obligaἪiilor de cŁtre 
una din pŁrἪi, ´n mod culpabil Ἠi repetat.     

Pe cele 7712 locuri normate, ´n perioada 21.09.2016-25.09.2016 aferentŁ cazŁrilor pentru 
anul universitar 2016-2017, au fost cazaŞi un numŁr de 7611 studenἪi Ἠi 186 angajaἪi din cadrul 
universitŁἪii. 

 
Universitatea TehnicŁ a organizat prima ediἪie a T©rgului InternaἪional de Cariere ´n 

Inginerie 
 Ċn perioada 9-10 noiembrie 2017, a avut loc primul t©rg de joburi din IaἨi organizat ´n 

´ntregime de cŁtre o universitate. TUIAἧI a dorit ca prima ediἪie a t©rgului  sŁ atragŁ interesul 
celor mai importante firme care activeazŁ ´n domeniile de specialitate ´n care cele 11 facultŁἪi 
formeazŁ absolvenἪi. T©rgul s-a desfŁἨurat pe perioada a douŁ zile, timp ´n care organizatorii, 
alŁturi de studenἪii voluntari au ghidat sutele de participanἪi aἨteptaἪi sŁ participe, cŁtre standurile 
companiilor expozante. 30 de companii au participat la prima ediἪie a T©rgului InternaἪional de 
Cariere ´n Inginerie ï TUIAἧI. 

Acolo, reprezentanἪi ai unor importante firme de profil le-au prezentat studenἪilor ce 
´nseamnŁ o carierŁ ´ntr-o companie importantŁ, dar Ἠi ce oportunitŁἪi de internship Ἠi angajare 
existŁ la finalul studiilor. 

Pentru a veni ´n sprijinul studenἪilor, organizatorii au dezvoltat o aplicaἪie prin care tinerii 
sŁ poatŁ sŁ-Ἠi realizeze prin c©Ἢiva paἨi rapizi un ĂCV la minutò pe care sŁ-l tipŁreascŁ ´n 
momentul ´n care se prezintŁ la t©rg, la punctul de informare al TICI-TUIASI. Cei care nu Ἠi-au 
completat CV-ul p©nŁ la momentul t©rgului au avut acces la 15 calculatoare ce au fost instalate 
´n holul FacultŁἪii de Inginerie ChimicŁ Ἠi ProtecἪia Mediului ĂCristofor Simionescuò, put©nd sŁ 
´Ἠi realizeze CV-urile pe loc. Tot acolo au gŁsit douŁ cabine foto, ´n care au putut realiza 
fotografii instant, astfel ´nc©t studenἪii Ἠi absolvenἪii universitŁἪii sŁ aibŁ un CV complet pe care 
l-au prezentat la discuἪiile cu reprezentanἪii companiilor, dar au Ἠi realizat instantanee ce au putut 
fi accesate online. Vineri, 10 noiembrie, ´n cea de-a doua zi a t©rgului, a avut loc un panel de 
discuἪii cu tema ĂCele patru lumi ale viitorului Ἠi noile competenἪe din domeniul tehnic ´n 2030ò.  

La t©rg au fost prezente at©t firme de renume internaἪional ce au filiale ´n IaἨi, 
precum Delphi Diesel Systems, Continental Automotive, Conduent, Assystem sau SCC Service 
Rom©nia, c©t Ἠi companii importante la nivel naἪional ce activeazŁ la IaἨi, cum ar fi EON 
Energie, Veolia Energy sau Antibiotice IaἨi. Printre expozanἪi s-au numŁrat Ἠi companii ce nu au 
sediu ´n IaἨi, dar care au colaborat str©ns cu Universitatea TehnicŁ de-a lungul anilor, 
precum Electroputere VFU PaἨcani, AE Electronic BacŁu, Petrocart NeamἪ, Aerostar BacŁu, 
Tenaris Silcotub ZalŁu sau Oltchim R©mnicu-V©lcea.  
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Modernizarea amfiteatrului T3 din Rectorat 
DirecἪia Servicii StudenἪeἨti a implicat studenἪii ´n c©t mai multe dintre proiectele care au 

avut ca scop final remodelarea spaἪiilor verzi, dar Ἠi reproiectarea spaἪiilor interioare ale 
UniversitŁἪii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din IaἨi, un exemplu fiind amfiteatrul T3 din clŁdirea 
Rectoratului. 

Ċn acest sens, alŁturi de Andreea MovilŁ, proaspŁt absolventŁ ca ἨefŁ de promoἪie a 
FacultŁἪii de ArhitecturŁ ĂG. M. Cantacuzinoò, care a creat un concept artistic pentru refacerea 
amfiteatrului T3, au ´nceput lucrŁrile pentru pregŁtirea sŁlii care au durat ´n total patru luni. 
Amfiteatrul de 130 de locuri a devenit unul modern, dar Ἠi ´ncŁrcat de simbolisticŁ: pe peretele 
din spatele amfiteatrului a fost realizat chipul lui Gheorghe Asachi din 3.000 de siluete umane, 
fiecare av©nd dimensiunea de nouŁ centimetri, care au fost decupate la laser ´n plexiglas, vopsite 
Ἠi introduse manual prin lipire ´n placajul perforat, toatŁ operaἪiunea fiind efectuatŁ de cŁtre 
studenἪii voluntari, sub coordonarea reprezentanἪilor DSS Ἠi a membrilor din conducerea 
universitŁἪii, implicaἪi ´n coordonarea proiectŁrii Ἠi execuἪiei amfiteatrului. 

Din punct de vedere artistic, ´n partea st©ngŁ a imaginii este reprezentatŁ trecerea ´n timp 
a generaἪiilor de studenἪi care ´l contureazŁ pe Gheorghe Asachi, iar ´n partea dreaptŁ este simbo-
lizatŁ avansarea cŁtre universitatea modernŁ, prin elemente de limbaj tehnic. 

Noul amfiteatru a gŁzduit dezbaterile din timpul ἨedinἪelor lucrative ale Consiliului 
NaἪional al Rectorilor (CNR) care s-a desfŁἨurat la IaἨi ´n perioada 16 ï 19 noiembrie 2017. 
Amfiteatrul a fost inaugurat oficial de cŁtre reprezentanἪi ai conducerii universitŁἪii Ἠi cei care au 
lucrat la proiectarea sa miercuri, 15 noiembrie 2017, fiind redat ulterior ´n folosinἪŁ pentru 
cursuri Ἠi alte evenimente oficiale ale universitŁἪii.  

 
SchiἪe Ἠi randŁri 
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Proiectul realizat 
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StudenἪii UniversitŁἪii Tehnice vor folosi cardul ca sŁ plŁteascŁ abonamentele CTP, 
cŁminul Ἠi m©ncarea la cantinŁ  

 
Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din IaἨi a propus studenἪilor la ´nceputul 

anului 2017 un mijloc modern de platŁ pentru a evita cozile care se formeazŁ la achitarea 
tarifelor de cazare ´n cŁmine, abonamentelor Companiei de Transport Public IaἨi (CTP) Ἠi a 
m©ncŁrii de la cantinŁ. DirecἪia Servicii StudenἪeἨti (DSS) a implementat un sistem care a 
devenit funcἪional din data de 20 februarie 2017, prin care studenἪii au putut sŁ achite diverse 
facilitŁἪi direct cu cardul bancar, fŁrŁ sŁ existe vreun comision suplimentar, reduc©nd timpul 
petrecut la cozi.  

Din data de 20 februarie, la administraἪia fiecŁrui cŁmin a fost instalat un POS (point of 
sale) unde studenἪii cazaἪi au putut sŁ achite tariful de cazare, iar un aparat similar a fost instalat 
Ἠi la casieria DSS de la parterul cŁminului T19, unde se poate plŁti abonamentul de transport 
local ´n comun CTP. Ċn acelaἨi timp, Ἠi cantina a fost dotatŁ cu POS-uri, astfel ´nc©t timpul 
petrecut la cozile formate la casele de marcat sŁ fie unul mai mic.  

Unul dintre avantajele acestui sistem este cŁ un singur student poate plŁti, cu cardul sŁu, 
cŁminul pentru mai mulἪi colegi. Sistemele de ´ncasare POS au tehnologia contactless, astfel cŁ 
pentru tranzacἪiile de sub 100 de lei nu mai este necesarŁ introducerea PIN-ului. Intuim cŁ ´n 
acest mod studenἪii nu vor pierde la fel de mult timp st©nd la r©nd la cantinŁ sau la casieria 
pentru eliberarea abonamentelor CTP. Sistemul este unul flexibil - am lŁsat posibilitatea ca un 
student sŁ poatŁ achita tariful de cazare Ἠi pentru alἪi colegi de cŁmin, pe bazŁ de semnŁturŁ.  

StudenἪii care nu deἪin carduri bancare pot achita Ăcashò contravaloarea tarifului de 
cŁmin la Casieria DirecἪiei Servicii StudenἪeἨti. 

DirecἪia Servicii StudenἪeἨti a luatŁ aceastŁ decizie pentru a promova ´n r©ndul tinerilor 
un mijloc modern de platŁ, folosit Ἠi ´n marile centre universitare din Europa.  
 

Noul site al DirecἪiei Servicii StudenἪeἨti ï www.campus.tuiasi.ro 
 

Site-ul a fost reg©ndit ´n totalitate, at©t ca text c©t Ἠi ca design, fiind conceput gratuit de 
absolvenἪi ai UniversitŁἪii Tehnice ĂGheorghe Asachi" din IaἨi, care au locuit pe perioada 
studenἪiei ´n Campusul ĂTudor Vladimirescuò.  

Astfel, campus.tuiasi.ro are un design nou, tineresc, intuitiv, prietenos cu dispozitivele 
mobile Ἠi ´ncearcŁ sŁ integreze ´ntr-o platformŁ unicŁ serviciile oferite studenἪilor ´n campus de 
cŁtre DirecἪia Servicii StudenἪeἨti, departamente ale universitŁἪii noastre, Biroul de PoliἪie pentru 
Centrul Universitar IaἨi, dar Ἠi informaἪii privind accesul la serviciile medicale de la dispensarul 
din campus. 

Pe l©ngŁ secἪiunea de ĂnoutŁἪiò ´n care studenἪii pot afla foarte uἨor ultimele 
informaἪii care ´i privesc direct, au fost create Ἠi c©teva butoane fixe: 

• tinerii care studiazŁ la universitate vor putea vedea, ´n fiecare dimineaἪŁ, ce vor putea 
servi pe parcursul zilei la cantinŁ, pe site fiind afiἨat un meniu actualizat zilnic cu 
preparatele pregŁtite Ἠi preἪurile lor; 

• a fost creat un buton dedicat eventualelor problemele a conexiunii la internet, unde pot fi 
depuse sesizŁri ce vor fi preluate de cŁtre angajaἪii Ἠi studenἪii voluntari din cadrul 
Biroului Sisteme de ComunicaἪii Ἠi Informatizare; 

• a fost creat un buton dedicat eventualelor problemele privind reἪeaua de cablu tv;   
• la butonul ĂPentru un campus mai curat, recicleazŁ!ò, studenἪii vor afla cum pot recicla 

http://www.campus.tuiasi.ro/
http://campus.tuiasi.ro/
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gunoiul la echipamentul de ultimŁ generaἪie Sigurec, oferit de Green Group Ἠi amplasat ´n 
spatele CŁminului T17; 

• la secἪiunea ĂRecomandŁri ale PoliἪiei pentru o viaἪŁ fŁrŁ probleme ´n campusò, studenἪii 
pot vedea Ἠi, eventual, revedea care sunt precauἪiile minime pentru a putea evita mai 
multe situaἪii neplŁcute ´n care ar putea fi implicaἪi; 

• un buton dedicat abonamentelor pe mijloacele de transport ´n comun ale regiei de 
transport din IaἨi, denumit ĂCum ´Ἢi poἪi face abonament CTP?ò, prin accesarea cŁruia 
studenἪii pot vedea care e procedura prin care pot circula cu autobuzul Ἠi tramvaiul cu 
doar 10 lei pe lunŁ pe toate liniile. 
 
Pe l©ngŁ acestea, site-ul DSS va gŁzdui Ἠi informaἪii cu privire la un ĂCentru de 

consiliere, orientare ´n carierŁ Ἠi incluziune socialŁò, care va fi amplasat la parterul cŁminelor 
T1-T2. Pe site, studenἪii vor putea afla programul de lucru Ἠi cum pot fi sprijiniἪi de cŁtre acest 
centru ´n viaἪa de student, dar Ἠi ca absolvent. 

Una dintre cele mai interactive secἪiuni de pe site este ĂStudenἪia ´n imaginiò. FiindcŁ toἪi 
studenἪii au un smartphone cu care ´Ἠi fac zilnic zeci de poze Ἠi selfie-uri, vom publica pe site, la 
aceastŁ secἪiune, cele mai interesante sau amuzante fotografii fŁcute ´n campus sau la 
universitate. Pozele pot fi trimise pe mail la dss@tuiasi.ro Ἠi noi vom completa galeria foto. Mai 
mult, cele mai bune fotografii vor primi, ca premiu, un bilet la film.  

Pentru a putea fi mereu aproape de interesele Ἠi de nevoile studenἪilor, vom pune ´n 
fiecare lunŁ la dispoziἪie un chestionar care sŁ sondeze satisfacἪia vizavi de serviciile oferite de 
personalul angajat al campusului Ἠi diferitele ´mbunŁtŁἪiri care pot fi aduse acestuia. 

StudenἪii UniversitŁἪii Tehnice care vor intra pentru prima oarŁ pe acest site, vor putea 
gŁsi rezolvare la diversele probleme pe care le ´nt©mpinŁ ´n campus.  

De asemenea, pe site se vor putea gŁsi foarte uἨor datele de contact ale reprezentantului 
studenἪilor din cadrul celor 11 facultŁἪi, ale Ἠefului de cŁmin sau ale preἨedintelui organizaἪiei 
studenἪeἨti.  

 

 
 

1. Stagii de internship pentru studenἪi 
 
TUIASI oferŁ Ἠi burse ´n valoare de 600 de lei/lunŁ pentru studenἪii care vor sŁ lucreze la 

cantinŁ part-time Ἠi sŁ str©ngŁ niἨte bani de buzunar. 



 
Raport privind starea UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi  pentru anul 2017 

 

91

TotodatŁ, TUIASI oferŁ ´n fiecare semestru o serie de internship-uri remunerate cu burse, 
´n cadrul celor Ἠase prorectorate, iar o parte dintre studenἪii selectaἪi pentru Prorectoratul 
responsabil de relaἪia cu studenἪii ajung sŁ lucreze ´n str©nsŁ apropiere cu DirecἪia pentru Servicii 
StudenἪeἨti (DSS). Astfel, studenἪii pot sŁ-Ἠi punŁ ´n practicŁ o idee creativŁ, care sŁ 
personalizeze campusul sau prin care sŁ ´mbunŁtŁἪeascŁ condiἪiile din campus. Proiecte 
concepute de studenἪi ´n cadrul stagiului de internship: 

• macheta campusului; 
• chestionar despre nivelul de satisfacἪie al studenἪilor in ceea ce priveἨte serviciile 
oferite de cantina din campus; 

• parcŁrile de biciclete din faἪa cŁminelor; 
• proiectarea oficiilor de prepare a hranei Ἠi a spŁlŁtoriilor ´n cŁminele T3-T4, T5, T10 Ἠi 
T11. 

 

 
 

2. Proiecte Ἠi acἪiuni ale studenἪilor ´mpreunŁ cu DSS 
 
DirecἪia are grijŁ ca studenἪii sŁ aibŁ tot confortul ´n campus Ἠi ´ncurajeazŁ desfŁἨurarea a 

tot felul de acἪiuni ´n afara orelor de curs. Astfel, ´n fiecare an, ´n luna aprilie a fost organizatŁ 
Ziua CurŁἪeniei ´n campus, prilej cu care peste 200 de studenἪi s-au implicat ´ntr-o acἪiune de 
ecologizare. 

Ċn fiecare an, la ´nceputul lunii septembrie, peste 200 de studenἪi ai UniversitŁἪii Tehnice 
vin mai devreme ´n campus pentru a vŁrui Ἠi amenaja cŁminele ´n care urmeazŁ sŁ locuiascŁ 
alŁturi de colegii lor. Timp de o sŁptŁm©nŁ, cot la cot cu angajaἪii DSS, aceἨtia lucreazŁ ´n 
fiecare dintre cŁmine, beneficiind de cazare gratuitŁ ´n acea perioadŁ, dar Ἠi de o reducere a 
tarifului de cŁmin. 

De asemenea, studenἪii TUIAἧI, sub ´ndrumarea conducerii DSS, participŁ ´n fiecare an 
la MarἨul AbsolvenἪilor, asigur©ndu-se cŁ Universitatea TehnicŁ este cel mai bine reprezentatŁ. 
Grupul de la TUIAἧI se remarcŁ ´n fiecare an, fiind cel mai bine dispus Ἠi cu cele mai inedite 
sloganuri. 

Ċn campus activeazŁ 11 organizaἪii studenἪeἨti, la care se adaugŁ douŁ organizaἪii la nivel 
internaἪional BEST Ἠi AIESEC TUIAἧI. 
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Reamenajarea spaἪiilor verzi Ἠi construirea de parcŁri pentru biciclete 
Din anul 2017 avem ´n vedere un proiect de revitalizare a spaἪiilor verzi din campus care 

va presupune crearea unor zone de lecturŁ ´n aer liber, de recreere, cu prize, internet wireless, 
hamace, teatru de varŁ, seri de muzicŁ, panouri pentru graffiti Ἠi un trafic auto redus.  

Astfel, DirecἪia Servicii StudenἪeἨti a organizat un concurs de idei ´n r©ndul studenἪilor 
pentru revitalizarea zonei verzi dintre cŁminele T3 Ἠi T4, ´n parteneriat cu FundaἪia ComunitarŁ 
IaἨi, prin Fondul Antreprenorilor Locali.  

Fondul Antreprenorilor Locali a fost iniἪiat de FundaἪia ComunitarŁ IaἨi ´n anul 2015, 
prin intermediul Cardului ComunitŁἪii ï program de dezvoltare comunitarŁ prin care se sprijinŁ 
antreprenoriatul local. Antreprenorii implicaἪi ´n acest program au constituit un fond de finanἪare 
nerambursabilŁ a proiectelor de revitalizare urbanŁ, fiind vizate pentru a primi bani acele 
proiecte prin care spaἪiile devalorizate din IaἨi ´Ἠi recapŁtŁ utilitatea Ἠi estetica.  

Ċn cadrul concursului de revitalizare urbanŁ, studenἪii au avut oportunitatea sŁ 
configureze zona din jurul cŁminului sau a facultŁἪii de care aparἪin. Astfel, FundaἪia ComunitarŁ 
IaἨi a pus la dispoziἪie prin Fondul Antreprenorilor Locali, suma de 10.000 de lei pentru a da 
viaἪŁ celor mai inovative Ἠi ´ndrŁzneἪe idei ale studenἪilor pentru a ´nfrumuseἪa o parte din 
comunitatea ´n care trŁiesc cei mai mulἪi tineri din IaἨi.  
Ċn cursŁ s-au putut ´nscrie studenἪi individual, dar Ἠi ´n echipŁ. Pentru ´nscrierea ´n competiἪie 

participanἪii au trebuit sŁ completeze douŁ formulare ï unul de ´nscriere Ἠi unul de buget.  
  Opt proiecte de revitalizare urbanŁ au fost ´nscrise ´n concurs, dupŁ cum urmeazŁ: 

 
Nr. 
crt.         Proiect OrganizaἪie / InstituἪie aplicantŁ / 

Grup de iniἪiativŁ Coordonator echipŁ 

1 Fit YourNature! AsociaŞia ĂGrupul Local BESTò IaἨi 
(BEST) ἧtefan Georgiana-Gabriela 

2 
Amenajarea spatiului 

verde dintre caminele T3-
T4 

Grupul de iniἪiativŁ ĂArhitisticò (Mihael-
IonutFurdu, Georgiana Butnariu) 

Mihael-IonutFurdu, 
Georgiana Butnariu 

3 A better place Liga StudenἪilor FacultŁἪii de AutomaticŁ 
Ἠi Calculatoare IaἨi (LSAC) Alexandru Marian Cront 

4 
SALŀ DE LECTURŀ / 
RECREAἩIE ĊN AER 

LIBER 

AsociaἪia Liga StudenἪilor ElectroniἨti din 
IaἨi Nicolai-FloruἪ ἩuἪuianu 

5 StudPark Cezar-ἧtefan Fandolea Cezar-ἧtefan Fandolea 

6 Joc, Sport si 
Socializare Mihaela S´rbu Mihaela S´rbu 

7 FoiἨor pentru recreere Ἠi 
petrecere a timpului liber 

AsociaἪia StudenἪilor Ἠi AbsolvenἪilor 
FacultŁἪii de ConstrucἪii Ἠi InstalaἪii 

(ASAFCI) 

Drd. ing. Andrei 
Gazea 

8 Revitalizare Campus AsociatiaStudentilorArhitecti din Iasi 
(ASAI) Alin Olariu 

 
Ċn cele din urmŁ proiectul c©ἨtigŁtor a fost unul hibrid, format din propunerea Mihaelei 

S©rbu Ἠi cea a Georgianei Butnariu Ἠi a lui IonuἪ Furdu, cu toἪii studenἪi ai FacultŁἪii de 
ArhitecturŁ, care a fost finanἪat cu 10.000 de lei din partea FundaἪiei Comunitare IaἨi Ἠi cu 
30.000 de lei din partea universitŁἪii. Proiectul rezultat a presupus transformarea completŁ a unei 

https://drive.google.com/file/d/0B-MWDmWjEnxldXByUmVFTm1XMjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-MWDmWjEnxla3BseFl3TDFLZjg/view?usp=sharing
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zone tranzitate, dar ´n care tinerii nu puteau sŁ ´Ἠi petreacŁ timpul liber, utiliz©ndu-se doar 
materiale reciclate. Astfel, dupŁ inaugurarea din noiembrie 2017, zona conἪine bŁnci din bolἪari 
cu sc©nduri rindeluite, zonŁ de ghiveci cu flori plantate ´n cauciucuri utilizate, donate de 
antreprenori ieἨeni, un leagŁn, o masŁ de tenis, un mini-circuit sportiv pentru tracἪiuni Ἠi ´n partea 
de sus o instalaἪie electricŁ cu becuri led fŁcutŁ manual, becurile fiind amplasate ´n borcanele de 
zacuscŁ primite de studenἪi de-a lungul anilor ´n pachetele de acasŁ. 

Conform studenἪilor care au realizat conceptul implementŁrii, nimic din proiect nu a fost 
´nt©mplŁtor. Circuitul sportiv a fost creat ´n urma solicitŁrilor unor studenἪi din campus de a se 
amenaja o zonŁ de fitness ´n aer liber disponibilŁ non-stop Ἠi cu acces liber. BŁncile Ἠi mesele au 
fost create ´n urma observaἪiilor primite de la studenἪi care au spus cŁ trebuie sŁ improvizeze 
locuri ´n care sŁ stea ´n aer liber primŁvara ´n campus. Scr©nciobul a rezultat ´n urma unui mini 
studiu sociologic ´n r©ndul tinerilor cazaἪi ´n Campusul ĂTudor Vladimirescuò. ἧi cum una dintre 
principalele cerinἪe ale studenἪilor din campus este sŁ se simtŁ ´n siguranἪŁ ´n zonele pe care le 
tranziteazŁ, s-a decis iluminarea zonei respective, dintre cŁminele T3 Ἠi T4, cu becuri incluse ´n 
borcane de zacuscŁ primite de-a lungul anilor de-acasŁ, care marcheazŁ Ἠi un simbol al 
studenἪiei, dar au Ἠi rol de protejare ´mpotriva intemperiilor.  

Acesta este doar un prim pas dintr-un amplu proiect al DSS de a reda campusul 
studenἪilor prin revitalizarea tuturor parcelelor de spaἪii verzi care existŁ acum, rŁspunz©nd astfel 
interesului arŁtat de cŁtre aceἨtia de a-Ἠi petrece timpul ´ntr-un spaἪiu care sŁ nu fie dominat de 
maἨini Ἠi de trafic intens. 

 
RandŁri 
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Proiectul realizat 

 
http://www.tuiasi.ro/stiri/studenii-schimba-campusul-tudor-vladimirescu 
http://www.tuiasi.ro/stiri/revitalizare-urbana-campus-lansare  
http://www.fundatiacomunitaraiasi.ro/de-la-randare-la-realitate/  
 

ParcŁri de biciclete ´n faἪa fiecŁrui cŁmin 
Valoarea de execuἪie a acestui proiect a fost de 42.922,11 lei, prin care au fost instalate 

parcŁri de biciclete ´n faἪa fiecŁrui cŁmin. Unul dintre cele mai importante obiective este 
´ncurajarea studenἪilor sŁ foloseascŁ bicicleta pentru a se deplasa de la cŁmin la facultate. 
Acest lucru implicŁ douŁ mari probleme - existenἪa unui centru de bikesharing, de unde aceἨtia 
sŁ poatŁ lua oric©nd biciclete Ἠi sŁ le returneze la diferite puncte din oraἨ, chiar din zona 
campusului academic, de preferat, dar Ἠi posibilitatea studenἪilor de a-Ἠi aduce la IaἨi propriile 
biciclete. Ċn acest sens, au fost concepute Ἠi implementate o serie de suporturi exterioare 
destinate asigurŁrii bicicletelor la cŁminele din Campusul studenἪesc ĂTudor Vladimirescuò.  

S-a ´ncercat ´ncadrarea suporturilor ´n medii deja existente, pe aleea din faἪa cŁminului, 
acolo unde a permis amplasamentul sau pe spaἪiul verde, opt©ndu-se pentru soluἪii apropiate 
naturii, dale ´nierbate Ἠi pavaje ecologice. IniἪial a fost g©ndit un suport tip ´n care fiecare 
element vertical era destinat unei biciclete, ´nsŁ, ulterior, s-a decis eficientizarea suporturilor. 
AἨa cum configuraἪia lor iniἪialŁ era ´naltŁ ´nc©t sŁ poatŁ susἪine Ἠi cadrul bicicletei, s-a optat 
pentru ideea de acroἨare a douŁ biciclete pe un singur suport.  

Ċn anul 2017, s-au achiziἪionat 22 de suporturi de parcare a bicicletelor amplasat pe 
spaἪiul verde, respectiv 11 suporturi de parcare a bicicletelor amplasate pe dale sau beton.  

http://www.tuiasi.ro/stiri/studenii-schimba-campusul-tudor-vladimirescu
http://www.tuiasi.ro/stiri/revitalizare-urbana-campus-lansare
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Consolele vor fi realizate din platbandŁ de oἪel de 50/12 mm. Consolele pentru 
parcarea bicicletelor vor fi grupate c©te 3 pe o structurŁ metalicŁ realizatŁ din ἪeavŁ 
rectangularŁ de 10/30 mm cu grosimea  de 2 mm, av©nd lungimea de 2 m si lŁἪimea de 0,85 m. 
Montarea se va face prin realizarea unui pavaj ecologic cu lungimea de 2,5/2.  

Acesta este doar primul pas ´n ceea ce priveἨte transformarea campusului ´ntr-o zonŁ 
prietenoasŁ bicicliἨtilor Ἠi care sŁ ´i ´ndemne pe studenἪi sŁ foloseascŁ c©t mai puἪin maἨinile 
personale, fapt ce ar decongestiona Ἠi traficul. Ċn acest sens, ´n  2018 avem ´n amenajarea unei 
magazii de biciclete la parterul fiecŁrui cŁmin, prin transformarea unei camere de cazare, 
pentru ca studenἪii sŁ-Ἠi poatŁ parca ´n siguranἪŁ bicicleta pe perioada nopἪii. Acest proiect a 
fost g©ndit ´mpreunŁ cu studenἪii din cadrul programului de internship la DSS, respectiv 
Prorectoratul RelaἪia cu StudenἪii. O foarte mare implicare Ἠi activitate ´n acest proiect a avut 
Mihaela S´rbu, studentŁ  acum ´n anul al-VI-lea, a FacultŁἪii de ArhitecturŁ ĂG. M. 
Cantacuzinoò. 

 
 
 
 
 

 
 
Ecologizarea de primŁvarŁ ´n campus 

 
DirecἪia Servicii StudenἪeἨti are grijŁ ca studenἪii sŁ aibŁ tot confortul ´n campus Ἠi 

´ncurajeazŁ desfŁἨurarea a tot felul de acἪiuni ´n afara orelor de curs. Ċn luna aprilie, a fiecŁrui an 
se desfŁἨoarŁ Ziua CurŁἪeniei ´n Campus, prilej cu care peste 200 de studenἪi s-au implicat 
´ntr-o acἪiune de ecologizare.  
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CurŁἪenia de toamnŁ ´n cŁmine 
ἧi anul acesta, studenἪii UniversitŁἪii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din IaἨi (TUIAἧI) Ἠi-au  

dedicat douŁ sŁptŁm©ni din vacanἪŁ pentru a face curŁἪenie ´n cŁmine, o acἪiune devenitŁ deja 
tradiἪie printre tinerii cazaἪi ´n Campusul ĂTudor Vladimirescuò. Ċn perioada 1 ï 15 septembrie, 
voluntarii vopsesc, zugrŁvesc, schimbŁ paturi Ἠi saltele Ἠi ajutŁ la repararea uἨilor. Ċn anul 2017, 
s-a remarcat ´n mod deosebit ´n ceea ce priveἨte organizarea, implicarea Ἠi munca depusŁ, echipa 
de voluntari a cŁminului T13, coordonatŁ de LaurenἪiu P´rlea, student al FacultŁἪii de 
HidrotehnicŁ, Geodezie Ἠi Ingineria Mediului.   
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3. Echipele sportive reprezentative ale universitŁἪii 
 
Ċncep©nd cu anul 2013, universitatea a participat la mai multe competiŞii sportive 

organizate de FederaŞia Rom©nŁ de Minifotbal sau desfŁĸurate sub egida FederaŞiei Rom©ne de 
Fotbal, obἪin©nd rezultate remarcabile. 

Din anul 2015, universitatea Ἠi-a format echipŁ proprie, at©t de fete c©t Ἠi de bŁieἪi, pentru 
baschet, streetball, volei Ἠi badminton, particip©nd la campionatele naἪionale universitare, 
organizate de Ministerul EducaἪiei NaἪionale, prin FederaἪia Sportului ἧcolar Ἠi Universitar. 

 
      Campionatul de Fotbal ´ntre CŁmine 
 

 Ċn ziua de astŁzi este o provocare sŁ scoἪi studenἪii din camerŁ Ἠi sŁ-i motivezi sŁ facŁ 
sport. Cu acest proiect am reuἨit, deoarece campionatul de fotbal ´ntre cŁmine mobilizeazŁ 16 
echipe de fotbal din 16 cŁmine ale campusului, iar la fiecare meci participŁ minim 50-60 de 
studenἪi care vin sŁ-Ἠi susἪinŁ echipa cŁminului din care locuiesc.  
 Proiectul a ´nceput ´n anul 2013 la iniἪiativa unui grup de studenἪi Ἠi cu sprijinul 
universitŁἪii acesta avea sŁ fie startul unei ligi a Campusului StudenἪesc Tudor Vladimirescu.  
           ĊncercŁm sŁ motivŁm studenἪii prin a-Ἠi ´mbunŁtŁἪi spiritul de echipŁ cu diferite premii, 
cupe Ἠi medalii  ce acordŁ o ἨansŁ nouŁ tuturor echipelor.  
 Campionatul se doreἨte a fi unul naἪional, care sŁ se desfŁἨoare simultan ´n mai multe 
campusuri universitare din ἪarŁ. 

La ultima ediἪie au participat 200 de sportivi, s-au desfŁἨurat 300 de meciuri la care s-au 
´nscris aproximativ 1.000 de goluri. Arbitrajul a fost asigurat tot de studenἪi care au carnet de 
arbitru de categoria I, de la FRF-AJF, pentru liga a-V-a.  
 Pe toatŁ perioada competiἪiei sportive, Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din IaἨi 
a pus la dispoziἪia studenἪilor ´n mod gratuit, baza sportivŁ. 

Implicarea studenἪilor a crescut de la meci la meci, aceἨtia Ἠi-au achiziἪionat echipament 
sportiv pentru echipa lor, pe care le-au personalizat cu numele lor Ἠi siglele universitŁἪii. Se simte 
o necesitate tot mai mare ´n r©ndul studenἪilor de a participa la astfel de iniἪiative, de a face sport, 
de a fi competitivi Ἠi de a-Ἠi demonstra calitŁἪile. 
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CAP. X. ACTIVITATEA ORGANIZAἩIILOR STUDENἩEἧTI  

 

Ċn Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din IaἨi, activitŁἪile Ἠi manifestŁrile studenἪeἨti 
sunt susἪinute Ἠi ´ncurajate printr-un parteneriat solid ´ntre universitate Ἠi organizaἪiile studenἪeἨti 
care ´Ἠi desfŁἨoarŁ activitatea sub aceeaἨi umbrelŁ, TUIASI. La nivelul fiecŁrei facultŁἪi, 
funcἪioneazŁ c©te o organizaἪie studenἪeascŁ, recunoscutŁ Ἠi susἪinutŁ de universitate. Misiunea Ἠi 
obiectivele organizaἪiilor studenἪeἨti sunt de reprezentare a studenἪilor TUIASI, de realizare de 
proiecte profesionale, sociale Ἠi de petrecere a timpului liber, c©t Ἠi de a aduce o contribuἪie 
substanἪialŁ la dezvoltarea personalŁ a voluntarilor din asociaἪii Ἠi a studenἪilor pe care aceἨtia ´i 
reprezintŁ. OrganizaἪiile studenἪeἨti au sediul ´n spaἪiile din Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe 
Asachiò din IaἨi, ´n campusul studenἪesc sau ´n campusul didactic, Ἠi ´Ἠi desfŁἨoarŁ proiectele la 
nivel local Ἠi naἪional. Ċntreaga activitate are un puternic impact, at©t ´n viziunea comunitŁἪii 
academice din universitate, c©t Ἠi ´n viziunea opiniei publice. 

O importantŁ componentŁ a dezvoltŁrii personale a studenἪilor o reprezintŁ voluntariatul, prin 
numeroasele evenimente Ἠi proiecte pe care organizaἪiile studenἪeἨti le desfŁἨoarŁ. Ċn cadrul 
organizaἪiilor studenἪeἨti, voluntarii au oportunitatea de a exersa managementul unui proiect, 
managementul resursei umane sau a resurselor materiale dar Ἠi sŁ ´nveἪe lucruri noi, sŁ ´nveἪe sŁ 
lucreze ´n echipŁ sau sŁ ´Ἠi dezvolte o serie de competenἪe personale Ἠi profesionale. 

Ċn cadrul fiecŁrei organizaἪii studenἪeἨti sunt organizate at©t evenimente generale, cum sunt 
cele sportive, caritabile, de socializare sau petrecerile, c©t Ἠi cele niἨate pe specificul 
facultŁἪii, cum ar fi Arhi-Brad la AsociaἪia StudenἪilor ArhitecἪi IaἨi, prin care tinerii creazŁ un 
brad de CrŁciun ´ntr-o manierŁ arhitecturalŁ, Expo&Burn de la Liga StudenἪilor de la MecanicŁ, 
eveniment dedicat pasionaἪilor de tuning Ἠi motorsport,  IT Marathon de la Liga StudenἪilor 
FacultŁἪii de AutomaticŁ Ἠi Calculatoare, un concurs-maraton de 12 ore de programare sau 
IacSIc de la AsociaἪia studenἪilor FacultŁἪii de ConstrucἪii, proiect ce reuneἨte pentru c©teva zile 
la IaἨi, ´ntr-o ἪinutŁ academicŁ, studenἪi de profil din toate centrele universitare din ἪarŁ pentru 
susἪinerea unor lucrŁri ἨtiinἪifice (teoretice Ἠi practice), 1ôst JOB organizat de AsociaἪia 
StudenἪilor Ἠi Tinerilor Ingineri PolitehniἨti (ASTIP), proiect prin care studenἪii facultŁἪii intrŁ ´n 
contact direct cu angajatori de la nivel local sau naἪional prin interediul unor vizite la sediile Ἠi 
punctele de lucru ale acestora sau ZSE (Zilele Studentului Electronist), proiect organizat de 
Liga StudenἪilor ElectroniἨti (LS ETC) Ἠi care aduce ´n faἪa studenἪilor ´n cadrul unor 
workshopuri tematice, angajatori de totp din domeniul IT&C, form©ndu-le viitorilor absolvenἪi o 
imagine de ansamblu cu privire la oportunitŁἪile de carierŁ. Pe l©ngŁ acestea, studenἪii participŁ 
Ἠi ´n proiecte mari, alŁturi de colegii din ´ntreg centrul universitar, precum MarἨul 
AbsolvenἪilor, FEstudIS, StudenἪiada, uniFEST sau Gaudeamus. 
 

OrganizaἪiile studenἪeἨti care ´Ἠi desfŁἨoarŁ activitatea ´n Universitatea TehnicŁ òGheorghe 
Asachiò din IaἨi sunt: 

1. AsociaἪia StudenἪilor Ἠi AbsolvenἪilor FacultŁἪii de ConstrucἪii Ἠi InstalaἪii (ASAFCI); 
2. AsociaἪia StudenἪilor ArhitecἪi IaἨi (ASAI); 
3. Liga StudenἪilor ElectroniἨti (LS ETC); 
4. Liga StudenἪilor ElectrotehniἨti (LS ETH); 
5. AsociaἪia StudenἪilor Ἠi Tinerilor Ingineri PolitehniἨti (ASTIP); 
6. Liga StudenἪilor de la MecanicŁ (LSM); 
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7. AsociaἪia StudenἪilor Ἠi AbsolvenἪilor FacultŁἪii de ἧtiinἪa Ἠi Ingineria Materialelor 
(ASAFSIM); 

8. AsociaἪia StudenἪilor FacultŁἪii de AutomaticŁ Ἠi Calculatoare (LSAC); 
9. AsociaἪia StudenἪilor FacultŁἪii de ConstrucἪii de MaἨini (ASTCM); 
10. AsociaἪia StudenἪilor ChimiἨti ĂCHEMISò; 
11. AsociaἪia StudenἪilor Ἠi AbsolvenἪilor HidrotehniἨti (ASAH); 
12. BEST IaἨi; 
13. AIESEC TUIASI. 
 
Fiecare organizaἪie studenἪeascŁ desfŁἨoarŁ activitŁἪi specifice profilului facultŁἪii ´n cadrul 

cŁreia funcἪioneazŁ Ἠi din multitudinea proiectelor desfŁἨurate cu sprijinul universitŁἪii, Ἠi a  
DirecἪiei Servicii StudenἪeἨti, prezentul raport de activitate va surprinde c©teva dintre ele, 
evidenἪiind impactul asupra studenἪilor c©t Ἠi asupra ´ntregii comunitŁἪi academice Ἠi locale. 

1.AsociaἪia StudenἪilor ArhitecἪi IaἨi (ASAI) 
AsociaἪia StudenἪilor ArhitecἪi IaἨi (ASAI) reprezintŁ studenŞii FacultŁŞii de ArhitecturŁ 

ĂG.M. Cantacuzinoò din Iaĸi, asociaŞi ´n scopuri ĸi drepturi comune. Obiectivele urmŁrite ´n 
cadrul asociaŞiei sunt : informarea ´n domeniul profesional, stabilirea de contacte cu asociaŞii ĸi 
alte forme de organizare cu acelaĸi profil din ἪarŁ sau din strŁinŁtate,  cu organizaŞii non-
guvernamentale, ´n vederea conlucrŁrii, susŞinerii reciproce, schimbului de experienŞŁ ĸi 
dezvoltŁrii intereselor comune.  

Un proiect de amploare organizat de ASAI este Concursul C|A|S|A ï Concursul Anual 
al StudenἪilor ArhitecἪi (februarie ï iunie 2017). Concursul aduce ´mpreunŁ studenἪi Ἠi 
profesori de specialitate  de la toate facultŁἪile de profil la nivel naἪional, av©nd Ἠi participare din 
partea unor reprezentanἪi din Ungaria, Republica Moldova Ἠi nu numai. EdiἪia din 2017 a fost 
organizatŁ de cŁtre AsociaἪia StudenἪilor ArhitecἪi IaἨi ´n parteneriat cu AsociaἪia StudenἪilor 
ArhitecἪi AstA Cluj Ἠi AsociaἪia A4 din TimiἨoara. Scopul acestui concurs este punerea ´n 
competiἪie a studenἪilor de anul II de la facultaἪile de arhitecturŁ de pretutindeni ï provocarea 
fiind rezolvarea unei teme de locuire pe un sit real.  

 
AsociaἪia a contribuit  la dezvoltarea ´ntregii comunitŁἪi de studenἪi din IaἨi prin intermediul 

Workshopuri-lor de manipulare digitalŁ Ἠi strategie de branding desfŁἨurate ´n perioada 
octombrie ï decembrie 2017. Proiectul a fost realizat de studenἪii  FacultŁἪii de ArhitecturŁ 
ĂG.M. Cantacuzinoò IaἨi, cu activitate notabilŁ ´n acest domeniu Ἠi cu portofolii extraordinare, ´n 
mod gratuit, pentru toἪi studenἪii interesaἪi din IaἨi. 

2. AsociaἪia StudenἪilor Ἠi AbsolvenἪilor FacultŁἪii de ConstrucἪii Ἠi InstalaἪii din IaἨi 
(ASAFCI) 

Scopul asociaἪiei este acela de reprezentare a studenἪilor ´n faἪa instituἪiilor de 
´nvŁἪŁm©nt, a administraἪiei publice locale, a instituἪiilor de culturŁ, dar Ἠi acela de dezvoltare 
personalŁ a acestora prin intermediul activitŁἪilor cultural-civice Ἠi a training-urilor. Nu ´n 
ultimul r©nd, asociaἪia pune la dispoziἪia studenἪilor oportunitatea de a organiza sau de a 
participa activ ´n cadrul proiectelor profesionale de profil, faciliteazŁ accesul studenἪilor la locuri 
de practicŁ sau internship prin intermediul partenerilor din mediul privat Ἠi conecteazŁ studenἪii 
facultŁἪii cu piaἪa muncii prin ´nt©lniri periodice cu angajatori din IaἨi sau din zona Moldovei. 

Dintre proiectele pe care le desfŁἨoarŁ ASAFCI, emblematic pentru organizaἪie este 
IAcSIc ï Ċnt©lnirea AcademicŁ Ἠi CulturalŁ a StudenἪilor din Ingineria CivilŁ. IAcSIc este un 
proiect tradiἪional, ajuns ´n 2017 la a-VII-a ediἪie, fiind realizat cu sprijinul FacultŁἪii de 
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ConstrucἪii Ἠi InstalaἪii din IaἨi. Proiectul vizeazŁ participarea activŁ a studenἪilor, masteranzilor 
Ἠi doctoranzilor  din toatŁ Ἢara ´n acἪiuni academice Ἠi culturale.  

Proiectul a reunit la IaἨi un numŁr de 80 de studenἪi Ἠi cadre didactice din domeniul 
ingineriei civile Ἠi ingineriei instalaἪiilor care au participat la un concurs de prezentŁri a unor 
lucrŁri ἨtiinἪifice ´n domeniu. ParticipanἪii au provenit din cinci centre universitare: BraἨov, 
BucureἨti, ConstanἪa, Cluj-Napoca, Oradea Ἠi IaἨi. AceἨtia au luat parte pe parcursul proiectului 
la prezentŁri de produse Ἠi tehnologii ale firmelor partenere, pun©ndu-Ἠi la ´ncercare mŁiestria 
inginereascŁ ´n cadrul workshop-urilor. Proiectul a avut un impact direct foarte important asupra 
comunitŁἪii locale deoarece a promovat IaἨul ca oraἨ cultural Ἠi academic, oferind oportunitŁἪi de 
dezvoltare personalŁ Ἠi profesionalŁ.  

 

 
 
 Ċn anul 2017, ASAFCI a contractat prin intermediul liniilor de finanἪare deshise de 
Ministerul Tineretului Ἠi Sportului, DirecἪiei JudeἪene de Sport Ἠi Tineret Ἠi respectiv PrimŁriei 
Municipiului IaἨi un numŁr de cinci proiecte cofinanἪate de entitŁἪile amintite mai sus, proiecte 
prin care 300 de studeni Ἠi 50 de elevi au participat la traininguri de dezvoltare personalŁ pe tema 
ĂManagementul proiectelorò, ĂAntreprenoriatò respectiv ĂOrientare Ἠi consiliere ´n carierŁò.   
             Dintre aceste proiecte, amintim: ĂAntreprenoriatul ï alternativŁ pentru angajabilitatea 
tinerilorò, ĂElevii din Regiunea N-E, orientaἪi ´n carierŁ prin educaἪie non-formalŁò. 
 

3.Liga StudenἪilor ElectrotehniἨti (LS ETH) 
 

      Liga StudenἪilor ElectrotehniἨti este o organizaἪie non-profit care se ocupŁ cu activitŁἪi 
extracuriculare constructive pentru studenἪi, asum©ndu-Ἠi misiunea de formare a conἨtiinἪei ĸi 
responsabilitŁἪii studenἪilor ´n activitŁἪile complementare procesului de ´nvŁŞŁm©nt ´ncŁ din 10 
iunie 1991. 



 
Raport privind starea UniversitŁŞii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din Iaĸi  pentru anul 2017 

 

102 

    Proiectul ĂGalele Electroò este unul dintre cele mai mari evenimente ale organizaἪiei, un 
proiect de tradiἪie care s-a desfŁἨurat Ἠi ´n anul 2017 Ἠi presupune o sŁptŁm©nŁ de evenimente 
artistice, culturale, educaἪionale Ἠi caritabile. ĂGalele Electroò reprezintŁ practic un festival al 
studenἪilor electrotehniἨti care promoveazŁ arta, cultura, sportul, educaἪia Ἠi ἨtiinἪa. Timp de o 
saptŁm©nŁ, studenἪii electrotehniἨti au posibilitatea de a participa la numeroase evenimente, 
funcἪie de preferinἪe dupŁ cum urmeazŁ: ĂFolk ´n Campusò, ĂCupa Electroò, ĂMasterChef 
StudenἪescò, ĂĊnvaἪŁ sŁ ajuἪiò, ĂInventoò, ĂHandMadeò, ĂV©nŁtoare de Comoriò, ĂCurs de prim 
ajutorò, ĂTraining de scriere de CV-uriò sau ĂSimulari de interviuriò.  DupŁ acest festival, 
studenἪii participanἪi pot adŁuga la portofoliul personal o experienἪŁ de calitate Ἠi numeroase 
cunoἨtinἪe noi. 

 

 
 
4. Liga StudenἪilor FacultŁἪii de AutomaticŁ Ἠi Calculatoare din IaἨi (LSAC) 

Liga StudenἪilor FacultŁἪii de AutomaticŁ Ἠi Calculatoare din IaἨi are ca scop promovarea 
Ἠi apŁrarea intereselor studenἪilor din Facultatea de AutomaticŁ Ἠi Calculatoare. De asemenea, 
L.S.A.C. realizeazŁ diverse programe Ἠi proiecte interactive pentru a putea ocupa timpul liber al 
studenἪilor ´ntr-un mod plŁcut, distractiv Ἠi organizat. ĊncŁ din anul 2004 reprezintŁ o organizaἪie 
studenἪeascŁ, non-guvernamentalŁ, non-profit Ἠi apoliticŁ, membrŁ a UNSR care dezvoltŁ 
proiecte ´n  cadrul UniversitŁἪii Tehnice "Gheorghe Asachi" din IaἨi c©t Ἠi ´n parteneriat cu 
diverse companii de profil din IaἨi sau din ἪarŁ. 

Principalul obiectiv este dezvoltarea personalŁ a studenἪilor, iar acest fapt ´l realizeazŁ 
at©t prin dezvoltarea de proiecte ce aduc faἪŁ ´n faἪŁ mediul academic cu piaἪa muncii, c©t Ἠi prin 
organizŁri de evenimente non-formale, petreceri, activitŁἪi de team-building. 

Pentru cŁ activitŁἪile organizaἪiei se preteazŁ ´n mod deosebit pe profilul IT, profilul 
FacultŁŞii de AutomaticŁ ĸi Calculatoare IaἨi, LSAC a organizat Ἠi ´n 2017 competiŞia ĂIT 
Marathonò adresatŁ tuturor studenἪilor Ἠi elevilor la nivel naἪional, pasionaἪi de tehnologie.   

SecἪiunile din cadrul concursului ĂIT Marathonò se desfŁἨoarŁ sub forma unui maraton de 
12 ore pentru fiecare niἨŁ, acestea fiind: Embedded, Desktop Applications, Web Development, 
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Mobile Apps, Do IT Yourself. ParticipanἪii lucreazŁ individual sau ´n echipe de douŁ persoane Ἠi 
trebuie sŁ rŁspundŁ unei teme propuse de cŁtre companiile partenere ´n colaborare cu 
reprezentanἪii FacultŁἪii de AutomaticŁ Ἠi Calculatoare, pe care vor trebui sŁ o abordeze ´ntr-un 
mod c©t mai inovativ. Pe l©ngŁ domeniile menἪionate, evenimentul cuprinde Ἠi o categorie 
destinatŁ elevilor de liceu, Junior Dev, unde acestora le sunt stimulate creativitatea, g©ndirea 
logicŁ Ἠi competitivitatea. CaĸtigŁtorii sunt desemnaŞi de un juriu format din reprezentanŞi ai 
companiilor partenere, dar ĸi ai facultŁŞii, ce urmŁresc originalitatea ĸi calitatea soluŞiilor. 

Prima ediŞie a acestui concurs a avut loc ´n anul 2012, ajung©nd anul acesta la a VII-a 
ediŞie. Concursul a crescut ´n anvergurŁ de la an la an, lucru care se poate observa din evoluŞia 
numŁrului de participanŞi, ´n prima ediŞie fiind ´n numŁr de 28 ĸi cresc©nd p©nŁ la 130 ´n ediŞia 
din 2017. 

 
 

 
 
5. Liga StudenἪilor ElectroniἨti din IaἨi - L.S. ETC 
 

Este o organizaἪie studenἪeascŁ la nivelul FacultŁἪii de ElectronicŁ, TelecomunicaἪii Ἠi 
Tehnologia InformaἪiei (Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din IaἨi) ce s-a ´nfiinἪat ´n 
anul 1991.  

OrganizaἪia desfŁἨoarŁ anual numeroase proiecte, adresate at©t studenἪilor din cadrul 
facultŁἪii c©t Ἠi celorlalἪi studenἪi. Ċntre acestea, proiectul cel mai important pe care L.S. ETC ´l 
desfŁἨoarŁ ´n fiecare an Ἠi care a avut loc Ἠi ´n 2017, este ZSE- Zilele Studentului Electronist.       

Acest proiect a fost organizat cu sprijinul  Facultatății de Electronică, Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei devenind deja tradiἪie ´n r©ndul studenἪilor. Acest eveniment desfŁἨurat 
pe parcursul a Ἠapte zile a avut ca scop realizarea unei str©nse legŁturi ´ntre firmele de profil din 
ἪarŁ Ἠi studenἪi, ´n vederea oportunitŁἪilor de angajare pentru viitorii absolvenἪi Ἠi nu numai.  
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Proiectul are ca scop Ἠi dezvoltarea personalŁ a studenἪilor astfel ´nc©t participanἪii se 
bucurŁ de o serie de traininguri atractive Ἠi educative susἪinute de traineri cu experienἪŁ din 
cadrul organizaἪiei Ἠi nu numai. 

 ZSE-ul a gŁzduit ´n ediἪia din 2017 o serie de evenimente precum: 
• PrezentŁri de companii; 
• Training de Baze de Date; 
• IntocmeἨte-Ἢi CV-ul corect; 
• Concurs naἪional Ă PCB: Testare Ἠi Verificareò; 
• Concurs naἪional Ă Circuite electronice Ἠi aplicaἪii ï LaurenἪiu Turicò; 
• Student pentru o zi. 

 

 
 
Pe l©nga acest proiect de anvergurŁ al asociaἪiei, LSETC se implicŁ activ ´n nenumŁrate 

activitŁἪi, stimul©nd schimburile de tineri (Student Exchange) respectiv implicarea studenἪilor ´n 
cadrul concursurilor profesionale Ἠi a cercurilor ἨtiinἪifice organizate ´n cadrul facultŁἪii. 

 
6. Liga StudenἪilor FacultŁἪii de MecanicŁ (LSM) 

 
Liga StudenŞilor FacultŁἪii de MecanicŁ a fost ´nfiinŞatŁ ´n anul 1993 Ἠi este o  entitate 

nonprofit, autonomŁ, neguvernamentalŁ, fŁrŁ scopuri politice, lucrative ori patrimoniale. Scopul 
principal al activitŁἪilor AsociaἪiei ´l constituie promovarea Ἠi protecἪia drepturilor studenἪilor 
FacultŁἪii de MecanicŁ, precum Ἠi promovarea Ἠi sprijinirea acἪiunilor cultural civice ale acestora.  

Similar celorlalte organizaἪii studenἪeἨti din cadrul universitŁἪii, Ἠi studenἪii de LSM 
desfŁἨoarŁ o serie de activitŁἪi niἨate pe profilul facultŁἪii dintre care amintim 3 proiecte 
relevante. 

 Expo&Burn, un concept care uneἨte toἪi pasionaἪii de tuning Ἠi iubitori ai motor-sportului, 
dar ´n acelaἨi timp ne referim la un eveniment cu tradiἪie care a ajuns la ce-a de a-IX-a ediἪie. 
Acest proiect a ajuns ´n foarte scurt timp sŁ fie recunoscut Ἠi la nivel naἪional Ἠi este ´n continuŁ 
dezvoltare. Acest proiect are ´n prim plan captarea atenἪiei tuturor iubitorilor de maἨini, dar ´n 
special a celor ce au dezvoltat o pasiune pentru automobile. Acesta se desfŁἨoarŁ timp de douŁ 
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zile, oferind celor pasionaἪi posibilitatea de a-Ἠi expune munca ´ntr-un stand intitulat ñExpoò,  iar 
telespecatorii put©ndu-se bucura de spectacole incendiare oferite de drifteri cunoscuἪi din 
Rom©nia. Spre deosebire de ediἪiile anterioare, anul acesta, organizatorii ´Ἠi propun sŁ introducŁ 
Ἠi o etapa de Drag Racing. Proiectul adunŁ anual mii de iubitorii de maἨini, dar Ἠi tineri dornici 
de a ´mbrŁἪiἨa o carierŁ ´n domeniul auto.  

Sunt Student Non Violent este proiectul ce vizeazŁ adoptarea unui comportament civilizat 
Ἠi paἨnic de cŁtre toἪi studenἪii. Tinerii din cadrul Ligii StudenἪilor de la MecanicŁ au dezvoltat 
acest proiect prin distribuirea unor videoclipuri cu situaἪii ce pot lua naἨtere ´n campusul 
studenἪesc, oferind ulterior mijloace de a elimina conflictele. Prin acest proiect, ´Ἠi doresc sŁ 
implementeze o conduitŁ adecvatŁ studenἪilor pentru ca activitatea din campus sŁ se desfŁἨoare 
´ntr-un mod c©t mai prietenesc.  

 
 

 
 

7. AsociaἪia StudenἪilor Ἠi AbsolvenἪilor HidrotehniἨti (A.S.A.H.) 
 

AsociaἪia StudenἪilor Ἠi AbsolvenἪilor HidrotehniἨti (A.S.A.H.) este o organizaἪie non-
guvernamentalŁ, apoliticŁ Ἠi non-profit, ce are drept scop susἪinerea Ἠi promovarea intereselor 
socio-profesionale ale studenἪilor FacultŁἪii de HidrotehnicŁ, Geodezie Ἠi Ingineria Mediului din 
cadrul UniversitŁἪii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din IaἨi. 

AsociaἪia se implicŁ ´n activitŁἪile cu caracter social-studenἪesc: cazare, acordarea 
burselor, popularizarea regulamentelor de organizare a activitŁἪii didactice, colaborarea cu alte 
organizaἪii studenἪeἨti, at©t la nivelul centrului universitar IaἨi, c©t Ἠi la nivelul structurilor 
naἪionale de reprezentare a studenἪilor. 

O parte din proiectele realizate ´n anul 2017 sunt: 
• Flash-mob de Dragobete ï 24 februarie; 
• Asah-iἨtii, vestitorii primŁverii ï 1 martie; 
• Ziua MondialŁ a Apei, ediἪia a III-a - 22 martie; 
• Ora PŁm©ntului; 
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• AcŞiuni de promovare   a facultŁŞii ĸi a universitŁŞii,  ´n r©ndul absolvenŞilor de liceu (la 
liceele din Moldova) ï Caravana FacultŁŞii; 

• Sesiuni de traininguri (Traininguri AutoCAD, Managementul timpului, Self Discovery, 
Teamwork, Tehnici de comunicare, Leadership ĸ.a.); 

• Team buildinguri, ecologizŁri ĸi plantŁri de puieŞi; 
• Balul Bobocilor ´n colaborare cu ASAFCI Ἠi ASTIP; 
• Serbare de CrŁciun ĂUn CrŁciun fericitése oferŁò & Petrecere de CrŁciun; 

 
Proiectul care a reuἨit sŁ implice toŞi membrii AsociaŞiei a fost evenimentul anual 

caritabil ĂUn CrŁciun fericit...se oferŁò. OrganizaἪia a reuĸit sŁ reuneascŁ studenŞii facultŁŞii c©t 
ĸi profesorii ´ntr-un spectacol care a fost menit sŁ aducŁ bucurii ĸi speranŞŁ celor defavorizaŞi.  

Spectacolul a fost unul cu tematicŁ de CrŁciun, fiind prezentate obiceiuri de iarnŁ dar ĸi 
momente actoriceĸti, muzicale ĸi de dansuri tematice, toate cu participarea membrilor asociaŞiei.  

S-a organizat ĸi o licitaŞie unde cadrele didactice au participat cu interes, achiziἪion©nd ´n 
scop caritabil obiecte, donate la r©ndul lor de membri asociaŞiei. Pentru menŞinerea interesului 
tuturor asupra spectacolului, s-au oferit ĸi premii ´n urma unei tombole. Devenit deja tradiŞie, 
acest spectacol a reuἨit Ἠi ´n 2017 sŁ fie unul dintre cele mai ´ndrŁgite proiecte ale asociaŞiei 
datoritŁ diversitŁŞii de care organizaἪia a reuἨit sŁ dea dovadŁ. Membrii au arŁtat cŁ voluntariatul 
este una dintre cele mai importante metode de a se dezvolta personal prin comunicare, muncŁ de 
echipŁ ĸi dŁruire. 

 

 
 
8. AsociaἪia StudenἪilor ChimiἨti ĂChemisò IaἨi 
 
AsociaἪia StudenἪilor ChimiἨti ĂChemisò IaἨi, membrŁ a Uniunii NaἪionale a StudenἪilor 

din Rom©nia si membrŁ fondatoare a FederaἪiei OrganizaἪiilor de Tineret este cea mai veche 
organizaἪie studenἪeascŁ din Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din IaἨi, aceasta fiind 
´nfiinἪatŁ pe 22 Februarie 1990. Ċn toἪi aceἨti ani, scopul asociaἪiei a fost susŞinerea ĸi 
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promovarea intereselor socio-profesionale ale studenŞilor de la Facultatea de Inginerie ChimicŁ ĸi 
ProtecŞia Mediului ñCristofor Simionescuò, sprijinirea activitŁŞii de modernizare a 
´nvŁŞŁm©ntului tehnic ieĸean, asigurarea cadrului specific desfŁĸurŁrii activitŁŞilor profesionale, 
sociale ĸi culturale ale membrilor sŁi, dar mai ales participarea directŁ la ´mbunŁtŁŞirea 
condiŞiilor de studiu ĸi de viaŞŁ ale acestora.  Av©nd o echipŁ t©nŁrŁ, dinamicŁ ĸi dornicŁ de 
afirmare, AsociaἪia StudenἪilor ChimiἨti ĂChemisò IaἨi doreĸte sŁ se implice ´n prezent ´n 
proiecte sociale ĸi profesionale de mare amploare, proiecte ce au ca scop ´mbunŁtŁŞirea vieŞii 
studenŞeĸti. 

Pe parcursul anului 2016, organizaἪia a desfŁἨurat numeroase proiecte Ἠi manifestŁri 
dintre care amintim: 

• Ziua MondialŁ a Apei 
     Voluntarii asociaἪiei au participat la ecologizarea r©ului Bahlui pe porἪiunea campusului 

didactic Ἠi a celui studenἪesc. Activitatea s-a bucurat de o apreciere foarte bunŁ din partea 
studenἪilor, al mediului academic dar Ἠi al locuitorilor municipiului IaἨi ce locuiesc ´n vecinŁtatea 
r©ului. 

 

 
 

• Fenomene de transfer ale cunoἨtinἪelor 
 

Proiectul a fost implementat Ἠi realizat cu ajutorul unei finanἪŁri obἪinute  de la Ministerul 
EducaἪiei NaἪionale,  ´n perioada 19 ï 22 aprilie 2017 Ἠi a  avut ca scop  ´ntrunirea studenἪilor ce 
studiazŁ Ingineria ChimicŁ din toate centrele universitare din ἪarŁ cu scopul de  a suda noi 
legaturi pe laturŁ profesionalŁ dar Ἠi de a face schimb de bune practici at©t ´n ceea ce priveἨte 
mediul academic dar Ἠi cel al dezvoltŁrii personale. 
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      9. AsociaἪia StudenἪilor Ἠi Tinerilor Ingineri PolitehniἨti ï ASTIP 
 
          Scopul AsociaἪiei este de a promova imaginea UniversitŁἪii Tehnice "Gheorghe Asachi" 
din IaἨi Ἠi a altor universitŁἪi tehnice din ἪarŁ ´n r©ndul absolvenἪilor, c©t Ἠi ´n r©ndul viitorilor 
posibili studenἪi ai acestor universitŁἪi. De asemeni asociaἪia ´Ἠi propune ridicarea nivelului 
ἨtiinἪific ´n sfera de activitate ἨcolarŁ, extraἨcolarŁ Ἠi de cercetare, promovarea creativitŁἪii ´n 
domeniul tehnic Ἠi implicarea acestora ´n activitŁἪi de cercetare. 
          Ċn anul 2017, ASTIP a desfŁἨurat numeroase proiecte dintre care emblematic pentru 
imaginea asociaἪiei Ἠi a universitŁἪii, amintim proiectul ĂOPEN DOORS FOR JOBSò. Scopul 
proiectului este de a asigura studenἪilor din domeniul tehnic specific, dob©ndirea capacitŁἪii de a 
acἪiona independent Ἠi creativ ´n abordarea Ἠi soluἪionarea sarcinilor profesionale, specifice 
condiἪiilor reale dintr-o companie Ἠi/sau institut de cercetare. Grupul ἪintŁ al proiectului constituit 
din totalitatea studenἪilor FacultŁἪii de Textile-Pielarie Ἠi Management Industral din cadrul 
UniversitŁtii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din IaἨi indiferent de anul de studii sau specializarea 
acestora. Modul de selecἪie are la bazŁ media de absolvire a anului universitar precedent sau 
media de admitere pentru studenἪii anului I licenἪa sau masterat. 

Un alt proiect desfŁἨurat ´n  perioada 20-22 Octombrie 2017 ´n cadrul asociaἪiei ASTIP, a 
fost ĂAntreprenoriat POLITEHNISTò, ce a constat ´n cursuri de formare profesionalŁ Ἠi 
´ntreprinderi simulate. Proiectul a avut ca scop creἨterea capacitŁἪii studenἪilor politehniἨti de a 
integra studiile tehnice cu cerinἪele interdisciplinare ale pieἪei muncii Ἠi provocŁrile 
antreprenoriatului. 

 
 
10. AsociaἪia StudenἪilor Ἠi AbsolvenἪilor T.C.M IaἨi (AS TCM) 

Scopul asociaἪiei este acela de reprezentare a studenἪilor ´n faἪa instituἪiilor de 
´nvŁἪŁm©nt, a administraἪiei publice locale, a instituἪiilor de culturŁ, dar Ἠi acela de dezvoltare 
personalŁ a acestora prin intermediul activitŁἪilor cultural-civice Ἠi a training-urilor. Nu ´n 
ultimul r©nd, asociaἪia pune la dispoziἪia studenἪilor oportunitatea de a organiza sau de a 
participa activ ´n cadrul proiectelor profesionale de profil, faciliteazŁ accesul studenἪilor la locuri 
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de practicŁ sau internship prin intermediul partenerilor din mediul privat Ἠi conecteazŁ studenἪii 
facultŁἪii cu piaἪa muncii prin ´nt©lniri periodice cu angajatori din IaἨi sau din zona Moldovei. 
 
            Ċn anul 2017, organizaἪia, prin intermediul liniilor de finanἪare la nivel naἪional Ἠi local, a 
c©Ἠtigat un numŁr de trei proiecte care au venit ´n sprijinul studenἪilor facultŁἪii Ἠi ai universitŁἪii 
printr-o serie de traininguri ´n cadrul cŁrora studenἪii Ἠi-au ´nsuἨit noἪiuni elementare cu privire la 
managementul unui proiect sau a antreprenoriatului. Dintre aceste proiecte amintim: 
ĂStudenἪii ieἨeni ´nvaἪŁ sŁ managerieze proiecteò, ĂStudentul de azi, managerul de m©ineò, 
ĂInginer-Antreprenor, noua oportunitate pentru studenἪii ieἨeniò. 
 
 

 
 
   
   11. AIESEC TUIASI 
                  
  Ċn anul 2017 AIESEC a continuat colaborarea directŁ cu Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe 
Asachiò din IaἨi prin  intermediul Grupului de IniἪiativŁ AIESEC TUIASI format iniἪial din 7 
membri ´n anul 2015. Pe parcursul anului, grupul de iniἪiativŁ a realizat ´n cadrul UniversitŁἪii 
Tehnice ĂGheorghe Asachiò din IaἨi  proiectul ĂTRYò, prin intermediul cŁruia studenἪii 
participanἪi au avut ocazia sŁ ´Ἠi perfecἪioneze, gratuit, vorbirea Ἠi scrierea ´n limbile englezŁ, 
francezŁ Ἠi germanŁ.  
          Activitatea AIESEC TUIASI este ´n plinŁ desfŁἨurare Ἠi ´ntr-o continuŁ dezvoltare, 
intenἪiile Ἠi interesele organizaἪiei fiind acelea de a facilita studenἪilor din cadrul UniversitŁἪii 
Tehnice ĂGheorghe Asachiò din IaἨi programe de internship ´n strŁinŁtate, acces la cursuri de 
limbi strŁine realizate ´n parteneriat cu instituἪii locale Ἠi nu ´n ultimul r©nd experienἪe de 
autocunoaἨtere Ἠi inter-cunoaἨtere. AsociaἪia ´Ἠi desfŁἨoarŁ marea majoritate a proiectelor ´n 
spaἪiile universitŁἪii Ἠi se bucurŁ de aprecierea studenἪilor prin prisma perspectivelor Ἠi a 
experienἪelor internaἪionale pe care le promoveazŁ. 
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12. BEST IaἨi 
 

StudenἪii UniversitŁἪii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din IaἨi se pot ´nscrie Ἠi ´n Board of 
European Students of Technology (BEST), organizaἪie studenἪeascŁ internaἪionalŁ prezentŁ ´n 
33 de ἪŁri Ἠi 96 de universitŁἪi tehnice din lume, care pune accentul pe g©ndirea multilateralŁ, 
interesul pentru culturŁ Ἠi dezvoltare personalŁ, ale cŁrei ´nt©lniri bianuale aduc ´mpreunŁ peste 
300 de oameni. Prin traininguri, voluntarii ´nvaἪŁ lucruri noi, care ´i dezvoltŁ din punct de vedere 
personal Ἠi profesional. Coordonatorii Ἠi conducerea organizaἪiei se schimbŁ ´n fiecare an, pentru 
a oferi tuturor Ἠansa de a experimenta Ἠi a evolua ´n cadrul colectivului. 

Dintre proiectele pe care BEST IaἨi le-a desfŁἨurat ´n cadrul UniversitŁἪii Tehnice 
ĂGheorghe Asachiò din IaἨi, pe parcursul anului 2017, amintim: 

 
➢ EBEC (European BEST Engineering Competition)  

CompetiἪia se organizeazŁ o datŁ pe an ´n 33 de ἪŁri Ἠi 88 de universitŁἪi Ἠi este cea mai 
mare competiἪie inginereascŁ din Europa, ce adunŁ ´mpreunŁ peste 6500 de studenἪi cŁrora le 
oferŁ oportunitatea de a folosi cunoἨtinἪele tehnice dar Ἠi non-tehnice ´ntr-un mediu competitiv. 

Ċn Iaĸi se organizeazŁ una dintre etapele locale, competiŞia presupun©nd  2 secἪiuni: Team 
Design ĸi Case Study. Cele 2 teme de anul acesta au fost: 

• Team Design: Prototip de Macara hidraulicŁ 
• Case Study: IaἨi - Smart City 
ExperienἪa din cadrul secἪiunii Team Design a ´ncurajat creativitatea, ingeniozitatea Ἠi 

abilitŁἪile inginereἨti ale studenἪilor. SecἪiunea Case Study a presupus rezolvarea unei probleme 
tehnice sau de management, scopul fiind obἪinerea unui rezultat c©t mai eficient. 

Pe l©ngŁ cele 2 etape, BEST IaἨi a adus ´n fiecare an o nuanἪŁ de noutate acestui eveniment 
prin realizarea unei etape de Show&Tell, unde studenἪii ´Ἠi prezintŁ propriile proiecte Ἠi rŁspund 
la o sesiune de ´ntrebŁri adresate de cŁtre persoanele prezente. 

 
➢ JobShop  
 Evenimentul naἪional de carierŁ JobShop Ἠi-a propus Ἠi ´n cadrul ediἪiei 2017 sŁ faciliteze 

colaborarea dintre studenἪi, companii ĸi universitate, cu scopul de a ´ndeplini nevoile 
profesionale ale studenἪilor Ἠi absolvenἪilor Ἠi de a-i aduce pe aceἨtia mai aproape de job-ul dorit. 

 JobShop a oferit studenἪilor Ἠi absolvenἪilor oportunitatea de a interacἪiona ´n mod direct 
cu reprezentanἪii companiilor, ´n vederea formŁrii, dezvoltŁrii Ἠi pregŁtirii lor pentru o viitoare 
carierŁ. 

 Ċn acest sens, aceĸtia au avut posibilitatea de a participa la urmŁtoarele activitŁŞi din 
cadrul evenimentului: 

• JobShop Caf®, o activitate prin care studenἪii au avut oportunitatea de a purta o 
conversaἪie deschisŁ cu reprezentanἪii companiilor ´ntr-un mediu nonformal, la o cafea; 

• Cariere de succes, activitate sub forma unui discurs oratoric, susἪinut de antreprenori, 
lideri, experἪi ´n domeniu, pe tema succesului ´n carierŁ, urmat de o discuἪie liberŁ ´ntre 
aceἨtia Ἠi studenἪi; 

• Atelier tehnic, activitate cu caracter practic care a  venit ´n sprijinul studenἪilor cu scopul 
de a-i pregŁti sau testa ´n diferite domenii; 

• Zile de Standuri, ce au avut ca scop prezentarea detaliatŁ a companiilor Ἠi a beneficiilor 
pe care le au de oferit studenŞilor. 
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➢ BEST Training Weekend  (BTW) 
 
 BEST Training Weekend este un eveniment educaἪional,  ajuns la cea de-a Ἠasea ediἪie 

care constŁ ´n sesiuni de training gratuite, menite sŁ ajute la dezvoltarea Ἠi pregŁtirea studenἪilor.  
 Timp de 3 zile studenἪii au avut oportunitatea de a-Ἠi dezvolta latura personalŁ cu ajutorul 

sesiunilor de training de soft-skills. De asemenea, aceἨtia au participat la diferite workshop-uri 
dezvolt©ndu-Ἠi astfel at©t cunoἨtinἪele tehnice, c©t Ἠi abilitŁἪile practice. 

 BEST IaἨi, a organizat pentru studenἪii UniversitŁἪii Tehnice ĂGheorghe Asachiò din IaἨi 
sesiuni de training sustinute de traineri specializaἪi sau de companii de training, unde 
participanἪii au dob©ndit la finalul sesiunilor de training cunoἨtinἪe privind managementul 
proiectelor, lucru ´n echipŁ, leadership, managementul timpului, feedback, comunicare,              
networking sau managementul informaἪiei. 
 

ActivitŁἪi desfŁἨurare ´mpreunŁ cu TUIAἧI 
 

De CrŁciun, studenἪii UniversitŁἪii Tehnice colindŁ Ἠi petrec ´n scop caritabil 
Ċn fiecare an, de CrŁciun, studenἪii de la Universitatea TehnicŁ ĂGheorghe Asachiò din 

IaἨi (TUIAἧI) organizeazŁ petreceri Ἠi spectacole care marcheazŁ sŁrbŁtorile de iarnŁ Ἠi ´n cadrul 
cŁrora str©ng bani, haine, alimente, cŁrἪi, rechizite Ἠcolare Ἠi jucŁrii pentru familii defavorizate, 
bŁtr©ni Ἠi copii din centre de plasament, pentru a le oferi acestora c©teva clipe de bucurie ´n prag 
de An Nou. 

Proiectul ĂDŁruieἨte de CrŁciunò, de exemplu, al AsociaἪiei StudenἪilor Ἠi AbsolvenἪilor 
FacultŁἪii de ConstrucἪii Ἠi InstalaἪii (ASAFCI), este unul de tradiἪie al organizaἪiei studenἪeἨti, 
anul acesta fiind  la a patra ediἪie. Ċn cadrul proiectului au loc douŁ acἪiuni, un meci caritabil ´ntre 
studenἪi Ἠi profesori Ἠi un bal caritabil, ambele cu scopul de a str©nge fonduri pentru o anumitŁ 
cauzŁ caritabilŁ.  

Anul acesta, organizaἪiile studenἪeἨti din cadrul TUIASI (9 la numŁr) membre ale Uniunii 
NaἪionale a StudenἪilor din Rom©nia (UNSR) au fŁcut front comun Ἠi au donat fondurile str©nse 
´n cadrul campaniilor caritabile din luna decembrie, proiectului ĂCasa SHAREò, un proiect care 
se desfŁsoarŁ ´n judeἪul IaἨi de aproximativ 3 ani Ἠi care are ca scop construirea de locuinἪe 
pentru familii defavorizate, aflate ´n imposibilitatea de a avea un cŁmin.  

Voluntarii Ligii StudenἪilor ElectrotehniἨti au pus la cale Ἠi anul acesta, o Petrecere a 
Pomului de CrŁciun plinŁ de momente artistice, cu c©ntec Ἠi dans popular Ἠi modern, colinde, 
jocuri tradiἪionale Ἠi concerte, cozonac Ἠi prŁjituri, toate cu scopul de a dŁrui cadouri unor copii 
mai puἪin norocoἨi. Din programul serii a fŁcut parte Ἠi momentul asigurat de Ansamblul 
Folcloric Electrotehnist, format din studenἪii din anul I Ἠi II. 

ĂUn z©mbet de CrŁciunò au adus Ἠi cei de la Liga StudenἪilor FacultŁἪii de AutomaticŁ Ἠi 
Calculatoare (LSAC), prin intermediul unei petreceri caritabile unde s-au st©ns bani, jucŁrii, 
haine Ἠi alimente pentru douŁ familii defavorizate. De asemenea, Ἠi voluntarii LSAC Ἠi-au 
´ndulcit cu prŁjituri colegii de cŁmin care au contribuit pentru ajutorarea celor douŁ familii. 
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Ċn cadrul celei de-a VII-a ediἪii a spectacolului caritabil ĂUn CrŁciun fericit... se oferŁ!ò, 

organizat de AsociaἪia StudenἪilor Ἠi AbsolvenἪilor HidrotehniἨti, spectacol cu c©ntec, dans Ἠi 
teatru, voluntarii au str©ns donaἪii pentru cei nevoiaἨi. ĂSŁrbŁtorile ´nseamnŁ z©mbete Ἠi bucurie 
´n inimi, familie Ἠi bunŁtate.  

 
Un alt proiect proiect care s-a bucurat de un real succes ´nc´ de la prima ediἪie  Ἠi care a captat 

atenἪia studenἪilor din centrul universitar IaἨi dar Ἠi a ´ntregii opinii publice la nivel local a fost 
ĂProiecἪia de meciuri de fotbal ´n aer liberò. Evenimentul a fost organizat ´n 2017 cu ocazia 
desfŁἨurŁrii finaleli ĂChampions Leagueò Ἠi a mobilizat ´n aer liber un numŁr de aproximativ 700 
de studenἪi. Astfel studenἪii organizatori au confecἪionat un ecran cu o dimensiune de 15 mp, 
care a fost amplasat pe spaἪiul verde dintre cŁminele T7 Ἠi T8. Organizatorii nu au uitat sŁ 
stimuleze Ἠi spiritul civic al participanἪilor astfel ´nc©t cu sprijinul DirecἪiei Servicii StudenἪeἨti 
le-au fost puἨi la dispoziἪie saci menajeri Ἠi mŁnuἨi, pentru a ecologiza spaἪiul ´n care s-a 
desfŁἨurat evenimentul. 

La nivel local, organizaἪiile studenἪeἨti din cadrul TUIASI participa activ ´n cadrul 
festivalurilor studenἪeἨti organizate ´n parteneriat cu Casa de CulturŁ a StudenἪilor, PrimŁria 
Municipiului IaἨi sau Consiliul JudeἪean IaἨi. Dintre aceste festivaluri, la care studenἪii noἨti au 
ocupat Ἠi ´n 2017 locuri fruntaἨe, amintim: Gaudeamus ï Festivalul artei Ἠi creaἪiei 
studenἪeἨti, Festudis, StudenἪiada Ἠi Unifest. 

 At©t organizaἪiile studenἪeἨti din universitate c´t Ἠi reprezentanἪii studenἪilor ´n Senatul 
TUIASI, ´n Consiliile facultŁἪilor sau PreἨedinἪii comitetelor de cŁmin din Campusul studenἪesc 
ĂTudor Vladimirescuò, participŁ activ la viaἪa studenἪeascŁ prin implementarea Ἠi coordonarea 
unor activitŁἪi de interes general pentru studenἪii universitŁἪii noastre, cu un real impact asupra 
dezvoltŁrii personale a acestora.  
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CAP. XI. RAPORTUL PENTRU ANUL 2017 
ASUPRA SISTEMELOR DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL  

 
 

 

Universitatea TehnicŁ ñGheorghe Asachiò din Iaĸi dispune de un sistem de control intern 
managerial ale cŁrui concepere ĸi aplicare permit conducerii UniversitŁŞii Tehnice ñGheorghe 
Asachiò din Iaĸi ĸi Consiliului de AdministraŞie sŁ furnizeze o asigurare rezonabilŁ cŁ fondurile 
publice gestionate ´n scopul ´ndeplinirii obiectivelor generale ĸi specifice au fost utilizate ´n 
condiŞii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienŞŁ ĸi economicitate. 

Sistemul de control intern managerial cuprinde parŞial mecanisme de autocontrol, iar 
aplicarea mŁsurilor viz©nd creĸterea eficacitŁŞii acestuia are la bazŁ evaluarea riscurilor. 

Pentru implementarea OSGG 400/ 2015, conducerea universitŁŞii a ´ntreprins ´n anul 
2017 acŞiunile urmŁtoare: 
 Comisia de Monitorizare a fost implicatŁ Ἐn rezolvarea problematicii ridicate la nivelul 

universitŁŞii prin organizarea unor ἘntŁlniri de lucru trimestriale ; 
 Echipa de Gestionare a Riscurilor a fost implicatŁ Ἐn redactarea Ἠi actualizarea Registrului 

riscurilor la nivelul universitŁŞii; 
 Procedurile formalizate, elaborate ĸi actualizate, sunt ´n proporŞie de 80% din totalul 

activitŁŞilor procedurabile inventariate; 
 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat, a cuprins 

acŞiuni de perfecŞionare profesionalŁ a personalului de conducere, execuŞie ĸi a auditorilor 
interni.  Ċn cadrul proiectului CNFIS-FDI-2017-0067, un numŁr de 30 experŞi tehnici au 
urmat cursuri de formare profesionalŁ ´n managementul calitŁŞii ĸi de formare profesionalŁ ´n 
control intern managerial. Cu acest prilej, experŞii tehnici au elaborat Procedura privind 
implementarea standardelor de control intern managerial, cod PS.04, Procedura de  
autoevaluare  instituŞionalŁ cod PO.CEAC.01 Ἠi Procedura privind colectarea datelor, 
elaborarea ĸi prelucrarea bazelor de date privind calitatea ĸi controlul intern managerial PO. 
CEAC.02 

Pe baza rezultatelor autoevaluŁrii, apreciez cŁ, la data de 31 decembrie 2017, sistemul de 
control intern managerial al UniversitŁŞii Tehnice ñGheorghe Asachiò din Iaĸi este parŞial 
conform  cu standardele cuprinse ´n Codul controlului intern managerial. 
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ANEXA NR. 1.   PLANUL STRATEGIC AL  UNIVERSITŀŝII  TEHNICE ñGHEORGHE  
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Planul strategic al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru
perioada 2016 – 2019 a fost întocmit pe baza planurilor strategice ale următoarelor
structuri organizaţionale:
 Rectorat
 Prorectorat managementul resurselor
 Prorectorat didactic și asigurarea calității
 Prorectorat cercetare, dezvoltare și inovare
 Prorectorat relaţii internaţionale
 Prorectorat informatizare și comunicații digitale
 Prorectorat relația cu studenții
 Consiliul studiilor universitare de doctorat
 Facultatea de automatică şi calculatoare
 Facultatea de construcţii şi instalaţii
 Facultatea de construcţii de maşini şi management industrial
 Facultatea de electronică, telecomunicaţii și tehnologia informației
 Facultatea de inginerie electrică, energetică și informatică aplicată
 Facultatea de hidrotehnică, geodezie şi ingineria mediului
 Facultatea de inginerie chimică şi protecţia mediului
 Facultatea de mecanică
 Facultatea de textile – pielărie şi management industrial
 Facultatea de ştiinţa şi ingineria materialelor
 Facultatea de arhitectură „G.M. Cantacuzino”
 Direcția generală administrativă
 Direcția economică
 Direcţia resurse umane
 Direcţia servicii studenţeşti
 Biblioteca
 Serviciul tehnic
 Biroul achiziții transport
 Serviciul administrativ – patrimoniu
 Serviciul intern de prevenire şi protecţie
 Compartiment protecţia mediului
 Serviciul P.S.I.
 Biroul statistică
 Compartiment audit public intern
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Introducere

Învăţământul superior este o componentă fără de care sistemul educațional ar fi
lipsit de consistență și rezistență la schimbările politice, economice și sociale. El joacă
un rol major în deschiderea unor noi orizonturi persoanelor angrenate într-un demers
formativ, dar și celor din afara lui, prin oferirea de modele ale dezvoltării temeinice și
consistente. Într-o lume a transformărilor, de la instituţiile de învăţământ superior se
aşteaptă să creeze standarde și repere în societate și să susțină formarea unor
profesioniști și a unor caractere care să vegheze asupra lor. Universitatea, ca instituţie
de învăţământ superior trebuie să prevadă, să anticipeze și să reacționeze la
schimbările care se produc pe mai multe dimensiuni sociale. Aceasta trebuie să
găsească acel echilibru dintre alinierea la noile paradigme și păstrarea misiunii sale
primordiale. Astfel, în prezent, rolul universităţii este de a crea un sistem coerent, dar
flexibil, care să genereze cunoaștere și să permită integrarea ei funcțională în structurile
sociale.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai
vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în
educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și
național, cât și pe plan internaţional. Universitatea, în cadrul celor unsprezece facultăți
din componenţă,  pregăteşte ingineri și arhitecți cu o înaltă calificare profesională,
capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi
dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de
actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri și arhitecți,
impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Instituția este receptivă la integrarea valorilor sistemului european atât în
educaţie cât şi în cercetare, fiind conştientă de dimensiunea îndatoririlor ce-i revin la
nivel naţional şi internaţional. Sub aceste auspicii, instituția își propune să modernizeze
oferta curriculară, astfel încât să se racordeze la schemele de mobilitate şi la
programele integrate de studiu din spațiul european. Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iaşi, prin activitățile desfășurate, a reușit să își consolideze standardele și să
facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o
serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici
guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de
dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare.
Printre aceștia se numără: diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele
de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare
internaţională și calitatea studiilor la toate specializările.

Universitatea dispune de resursele de inteligenţă şi creativitate, precum şi de
competenţa necesară îndeplinirii misiunii complexe în generarea, diseminarea şi
punerea în aplicare a  rezultatelor demersurilor ştiinţifice. Instituția se preocupă de
fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și
cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din
marile instituții de învățămînt de profil din Europa. În consecință, obiectivele planului
strategic reprezintă ambiția comunităţii de a se distinge în competiția de pe plan naţional
şi internaţional pentru generarea unei structuri solide și coerente de standarde și valori
educaționale universale.
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Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași  pentru perioada 2016
– 2019, are la bază Planul managerial al Rectorului universității și este concepută cu
scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate
şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile
sociale, economice şi culturale.
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I. Misiunea universităţii

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare
avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de
creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în
domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –,  precum şi în
domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional,
naţional şi internaţional.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi îşi asumă, în conformitate cu
misiunea şi obiectivele adoptate în Carta universităţii, rolul de for de învăţământ, de
cercetare ştiinţifică şi de cultură. Printre prerogativele acesteia se numără:

 rolul de transmitere a cunoştinţelor către noile generaţii, de formare
profesională prin intermediul unui sistem de studiu format din trei cicluri –
licenţă, masterat, doctorat – şi un modul postuniversitar de învățare continuă
și cercetare. La fiecare nivel, universitatea își propune să stimuleze gândirea
critică şi creativitatea, pentru a asigura absolvenților şanse reale în competiţia
de pe piaţa muncii. În acelaşi timp, instituția se adresează tuturor membrilor
societății, în vederea instruirii permanente a acestora, în acord cu evoluţia
ştiinţei şi tehnologiei la nivel mondial;

 desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer
tehnologic, valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora, asociate
activității didactice, reprezintă componente inseparabile ale procesul formativ
și sunt menite să faciliteze progresul tehnologic, economic, social și cultural în
sensul adaptării comandamentelor unei societăți informaționale.

În vederea îndeplinirii acestor premise se va apela la următoarele practici și
valori:

 selectarea corpului didactic şi de cercetare ştiinţifică şi fundamentarea
statutului acestuia pe baza principiului inseparabilităţii cercetării de activitatea
didactică;

 crearea şi garantarea libertăţilor şi condiţiilor pentru ca studenţii din toate
ciclurile de studii şi cercetătorii să-şi atingă obiectivele în materie de formare
profesională şi culturală;

 încurajarea mobilităţii cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor în alte
universităţi din țară și din străinătate pentru documentare, schimb reciproc de
informaţii şi pentru dezvoltarea iniţiativelor ştiinţifice comune. În acest sens,
se vor pune în aplicare politici generale de echivalare a studiilor şi titlurilor
academice, realizând convergența dintre standardele bazate pe tradiția
istorică a instituției și cele existente la nivel internațional;

 crearea unor parteneriate de colaborare cu reprezentanți ai mediului
economic, profesional și de afaceri, precum şi cu institute de cercetare pentru
a contribui la pregătirea studenţilor în concordanţă cu cerinţele și ofertele
existente pe piață.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai
vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind depozitara unei importante tradiţii în
educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală, cu o prezenţă distinsă pe plan internaţional.
Universitatea, în cadrul celor unsprezece facultăți, pregăteşte ingineri și arhitecți cu o
înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de
inovare, cercetare şi dezvoltare a agenţilor economici, dispune, de asemenea, de
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programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri
impuse de schimbările globale din mediul social.

Universitatea are o largă deschidere faţă de sistemul european de valori atât în
educaţie cât şi în cercetare, doreşte să adere la dimensiunile europene de instruire
inginerească, la dezvoltarea şi racordarea ofertei curriculare, la schemele de mobilitate
şi programele integrate de studiu, educaţie şi cercetare. Universitatea este conştientă
de dimensiunea îndatoririlor ce-i revin la nivel naţional şi internaţional.

Universitatea dispune de resursele de inteligenţă şi creativitate precum şi de
competenţa necesară îndeplinirii misiunii complexe în generarea, prezervarea,
diseminarea şi aplicarea acumulărilor ştiinţifice. Este preocupată de instituirea unui
sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare, cercetare ştiinţifică şi
educaţie, sistem bazat pe criterii şi metodologii compatibile cu cele din ţările europene.
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II. Obiective și strategii

Planul Strategic se realizează conform obiectivelor operaționale anuale, a căror
realizare se subordonează obiectivelor strategice și manageriale generale din
Programul managerial al Rectorului Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași.

Principiile strategice care vor jalona activitatea din cadrul universității, se bazează
pe spiritul democratic academic, pe autonomia universitară reală, pe tradiţia universităţii
noastre şi pe contextul socio-economic, implicând următoarele priorități:
 Promovarea şi susţinerea unei autonomii universitare reale şi responsabile
 Susţinerea fermă, coerentă şi adaptată a iniţiativelor relevante de promovare a

ofertei şi valorilor educaţionale şi ştiinţifice ale universităţii, pentru creşterea
atractivităţii sale, a vizibilităţii naţionale şi internaţionale, precum şi a rolului
universităţii noastre în mediul economic şi social

 Asigurarea calităţii programelor de studii de licenţă, masterat, doctorat şi a altor
programe de educaţie şi formare continuă, în contextul nivelului actual de
cunoaştere şi de dezvoltare a societăţii

 Poziţionarea prioritară a cercetării ştiinţifice şi inovării la un nivel performant, care
să genereze premisele creării plus-valorii

 Accederea unor poziţii superioare în ierarhia universităţilor din Romania şi la nivel
internaţional

 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 non-guvernamentale pentru
susținerea intereselor universității

 Reducerea birocraţiei activităţilor universitare, indiferent de domeniul de activitate
 Informatizarea activităţilor universitare
 Managementul coerent, responsabil şi activ al resursei umane, al resurselor

financiare şi materiale ale universităţii, cu creşterea rolului facultăţilor în crearea
şi gestionarea autonomă a propriilor resurse

 Comunicarea eficientă şi reală cu reprezentanţii studenţilor din consiliile
facultăților şi

 din Senatul universităţii, precum şi cu reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti;
Asigurarea pentru studenți a unor condiții optime de studiu și acordarea unor
facilități: acordarea de burse, servicii de cazare, modalități de petrecere a
timpului liber, la cele mai   ridicate standarde europene

 Implicarea activă şi consistentă a universităţii în viaţa socială şi economică la
nivel local, regional şi naţional

 Continuarea susţinută a procesului de internaţionalizare a universităţii.

Principiile  manageriale
Principiile strategice, care constituie fundamentul obiectivelor strategice asumate,

pot deveni reale numai prin respectarea unor principii manageriale specifice naturii
academice a tuturor activităţilor desfăşurate în universitatea noastră. În acest sens,
considerăm că următoarele principii sunt esenţiale pentru stabilirea  unui  management
eficient si performant:
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 Crearea unei universităţi unite, solidare, susţinută de coeziunea echipei
manageriale

 Stabilirea obiectivelor pe termen mediu şi lung, precum şi luarea deciziilor prin
implicarea tuturor factorilor responsabili, a cadrelor didactice, a studenţilor şi a
personalului administrativ

 Asigurarea eficienţei măsurilor adoptate prin analiza realistă a situaţiei, coerenţă
şi flexibilitate în luarea deciziilor, în cadrul unei strategii clare propuse si
acceptate de membrii universităţii

 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 sustenabilitatea financiară a acesteia

 Identificarea și atragerea de noi surse de venituri extrabugetare, având ca
obiectiv reducerea ponderii cheltuielilor din fondurile provenite de la buget

 Dezvoltarea caracterului antreprenorial al universității
 Asigurarea transparenţei decizionale, atât la nivelul comunităţii cadrelor didactice,

al studenţilor, cât şi al personalului administrativ
 Respectarea persoanei, indiferent de poziţia sa din universitate, în acord cu etica

profesională, spiritul academic şi al colegialităţii
 Susţinerea stabilirii şi dezvoltării colaborărilor internaţionale, în plan educaţional

şi ştiinţific
 Promovarea unui dialog constructiv cu studenţii, în vederea identificării căilor

comune de îmbunătăţire a activităţilor academice şi extra-academice
 Creativitate şi flexibilitate în abordarea soluţiilor noi, prin promovarea şi sprijinirea

ideilor sau soluţiilor novatoare, care pot spori calitatea şi eficienţa activităţilor
didactice, ştiinţifice sau administrative din universitate

 Concentrarea preocupărilor pe calitatea activităţilor educaţionale şi de cercetare
ştiinţifică, pe asigurarea şi dezvoltarea resurselor financiare şi materiale, în
scopul amplificării vizibilităţii naţionale şi internaţionale a universităţii

 Susţinerea dezvoltării şi stimulării resursei umane
 Responsabilizarea fiecărui nivel decizional în propunerea unor soluţii, în luarea şi

aplicarea hotărârilor adoptate
 Adecvarea cadrului procedural pentru desfăşurarea tuturor activităţilor didactice,

ştiinţifice, sociale şi administrative din universitate
 Susţinerea cu fermitate a obiectivelor propuse şi acceptate de membrii

universităţii în faţa reprezentanţilor autorităţilor locale şi naţionale
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1. Obiective și strategii privind activitatea didactică și de
asigurare a calității în cadrul universităţii

În contextul educaţional actual, dependent de cel social şi economic, poziţia de
top a universităţii noastre, tradiţia şi continuitatea acesteia în activităţile didactice şi de
cercetare nu mai reprezintă garanţii suficiente pentru atragerea unui mare număr de
candidaţi la studiile universitare organizate. De aceea, este prioritară adaptarea
strategiei universităţii noastre privind educaţia şi promovarea universităţii, o adaptare
care să presupună păstrarea identităţii şi experienţei academice, însă şi flexibilitate a
programelor de studii în structura acestora, precum şi în volumul şi relevanţa
informaţiilor transmise studenţilor.

Deşi impactul negativ al fenomenelor menţionate mai sus se manifestă
predominant şi direct asupra ocupării cifrei de şcolarizare la studiile de licenţă, nu
trebuie deloc omis faptul că acesta se propagă şi la ciclurile universitare de masterat şi
doctorat.

Pe baza acestor premise şi având convingerea că:
 un proces didactic de calitate impune ca cel care transmite informaţiile să

contribuie, într-o măsură consistentă, şi la crearea lor
 calitatea activităţilor didactice depinde şi de gradul de satisfacţie profesională

a cadrelor didactice
 propunerile facultăţilor şi a departamentelor, în cadrul unei universităţi care

funcţionează ca o entitate, au un rol determinant în introducerea, organizarea,
desfăşurarea şi calitatea programelor educaţionale,

Rectorul universității, prin programul managerial, consideră majore următoarele
obiective din domeniul activităţii didactice:
 Dezvoltarea portofoliului de programe universitare şi postuniversitare în limba

română şi într-o limbă de circulaţie internaţională
 Dezvoltarea programelor interdisciplinare, în principal de masterat, prin

concretizarea colaborărilor dintre facultăţi
 Introducerea, la ciclul de licenţă şi/sau masterat, a unor cursuri de antreprenoriat,

dedicate iniţiativelor unor activităţi/afaceri proprii
 Incurajarea şi susţinerea includerii tuturor domeniilor de studii de licenţă în

categoria A din sistemul naţional de învăţământ universitar
 Corelarea programelor de studii existente şi a celor noi cu tendinţele societaţii

globale, cu piaţa locurilor de muncă, respectând reglementările ARACIS; în acest
sens, un rol important îl au întâlnirile cu angajatorii, propunerile acestora putând
constitui un argument real în adaptarea acestor programe

 Creşterea importanţei studiului individual al studenţilor, simultan cu dezvoltarea
abilităţilor de comunicare, de lucru în echipă, de susţinere argumentată a unei
opinii

 Susţinerea mobilităţii în plan orizontal a studenţilor, între diferite domenii înrudite
 Motivarea cadrelor didactice în plan financiar, profesional, moral, pentru

asigurarea unei calităţi sporite a activităţii didactice
 Asigurarea continuităţii activităţilor didactice ale departamentelor prin promovarea

şi susţinerea perfecţionării cadrelor didactice tinere
 Dezvoltarea portofoliului de programe de învăţământ cu frecvenţă redusă
 Accesarea fondurilor care vor fi puse la dispoziţie de către M.E.N.C.S., în

parteneriat cu Banca Mondială, în perioada 2016-2017, pentru crearea de
parteneriate licee-universităţi, în ideea atragerii absolvenţilor de liceu prin şcoli de
vară, centre de consiliere şi orientare profesională etc.
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 Asigurarea structurii informatice pentru promovarea materialelor didactice de tip
e-learning şi a modalităţilor de evaluare on-line a studenţilor

 Extinderea colaborărilor academice naţionale şi internaţionale pe bază de
acorduri bilaterale referitoare la susţinerea unor prelegeri de către cadre didactice
şi specialişti din ţară şi străinătate în cadrul diferitelor programe de studii, pe bază
de reciprocitate

 Iniţierea în universitate a unor seminarii, mese rotunde, conferinţe privind
tehnicile şi metodele de predare şi învăţare, tendinţele în educaţia universitară,
cu participarea unor experţi din ţară şi străinătate

 Introducerea la nivelul fiecarei facultăţi şi al Departamentului de Pregătire a
Personalului Didactic a programelor informatice de gestionare a activităţii
didactice, de acordare a burselor, de repartizare a locurilor de cazare etc.

Prin vocaţie şi funcţiuni, instituţiile de învăţământ superior au menirea de a
contribui la construcţia şi afirmarea unei societăţi a cunoaşterii şi învăţării. Menirea
universităţii este de a genera, prezerva, disemina şi a aplica cunoştinţele spre beneficiul
comunităţii şi naţiunii în general. Pentru atingerea acestui scop universitatea îşi
propune:

1.1. Obiective și strategii generale

Obiectivele generale în domeniul activităţii didactice sunt:
 instituirea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare

şi educaţie;
 păstrarea identităţii şi experienţei academice însoţită de o flexibilitate a

programelor de studii precum şi creşterea volumului şi relevanţei informaţiilor
transmise studenţilor;

 susţinerea fermă, coerentă şi adaptată a iniţiativelor relevante de promovare a
ofertei şi valorilor educaţionale şi ştiinţifice ale universităţii, pentru creşterea
atractivităţii sale, a vizibilităţii naţionale şi internaţionale;

 asigurarea calităţii programelor de studii de licenţă, masterat şi a altor programe
de educaţie şi formare continuă, în contextul nivelului actual de cunoaştere şi de
dezvoltare a societăţii;

 accederea unor poziţii superioare în ierarhia universităţilor din România şi la nivel
internaţional;

 informatizarea activităţilor didactice;
 implicarea activă şi consistentă a universităţii în viaţa socială şi economică la

nivel local, regional şi naţional.

1.2. Obiective și strategii privind procesul de învăţământ

1.2.1. Abordarea sistemică a activităţii didactice

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi” din Iaşi promovează adoptarea unei
abordări bazate pe proces în dezvoltarea, implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii
sistemului de management al calităţii, în scopul creşterii satisfacţiei clientului prin
îndeplinirea cerinţelor sale.

Structura universităţii

În conformitate cu prevederile Hotărârii 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
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2015/2016, modificată cu Hotărârea de Guvern nr. 781/2015, şi a Hotărârii 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, Universitatea Tehnică
“Gheorghe Asachi” din Iaşi (www.tuiasi.ro) are următoarea structură:

1. Facultatea de Automatică şi Calculatoare (www.ac.tuiasi.ro);
2. Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

(www.icpm.tuiasi.ro);
3. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii (www.ci.tuiasi.ro);
4. Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

(www.cmmi.tuiasi.ro);
5. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

(www.etti.tuiasi.ro);
6. Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

(www.ieeia.tuiasi.ro);
7. Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

(http://www.hgim.tuiasi.ro);
8. Facultatea de Mecanică (www.mec.tuiasi.ro);
9. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor (www.sim.tuiasi.ro);
10.Facultatea de Textile Pielărie şi Management Industrial

(www.tpmi.tuiasi.ro);
11.Facultatea de Arhitectură “G.M.Cantacuzino” (www.arh.tuiasi.ro).

Oferta educaţională a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi:
A. Învăţământ universitar de licenţă: 11 facultăţi cu 60 programe de studii (56 cu

predare în limba română, 4 cu predare în limba engleză; 60 la forma de
învăţământ cu frecvenţă - IF)–Anexa nr. 1

B. Învăţământ universitar de master: 10 facultăţi cu 84 programe de studii (80 cu
predare în limba română, 4 cu predare în limba engleză; 83 la forma de
învăţământ cu frecvenţă – IF, 1 la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă –
IFR) – Anexa nr. 2

C. Învăţământ post-universitar – Anexa nr. 3

Opţiunea strategică a universităţii a fost şi este de dezvoltare şi diversificare a
învăţământului prin programe de licenţă, masterat, doctorat, precum şi module de
cursuri postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă sau de conversie
profesională.

Pregătirea universitară este organizată în strânsă relaţie cu programele de
cercetare ştiinţifică din cadrul facultăţilor şi departamentelor universităţii şi au menirea
formării de noi generaţii de cercetători în domenii de strictă necesitate ale economiei de
piaţă.

Obiective:

1.2.1.1 Elaborarea de proceduri privind analiza programelor de studii şi a disciplinelor
în cadrul departamentelor, consiliilor facultăţilor şi Senatului universităţii.
Valoare estimată: 3.000 lei/an
Răspunde: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii
Termen: anual
Strategie: Se vor actualiza şi îmbunătăţi permanent procedurile privind
autoevaluarea / evaluarea programelor de studii.
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1.2.1.2 Dezvoltarea programelor interdisciplinare, în principal de masterat, prin
concretizarea colaborărilor dintre facultăţi
Valoare estimată: 3.000 lei/an
Răspund: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, C.E.A.C., Decanii
facultăţilor, Directorii departamentelor
Termen: permanent
Strategie: Se vor încuraja parteneriatele dintre facultăţi pentru acreditarea
programelor de studii comune.

1.2.1.3 Perfecţionarea continuă a programelor de studii prin corelarea planurilor de
învăţământ cu progresul ştiinţific şi tehnologic pentru creşterea inserţiei
absolvenţilor pe piaţa muncii
Valoare estimată: 3.000 lei/an
Răspund: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, CEAC, Decanii
facultăţilor, Directorii departamentelor
Termen: permanent
Strategii:
 Introducerea, la ciclul de licenţă şi/sau masterat, a unor cursuri de

antreprenoriat, dedicate iniţiativelor unor activităţi/afaceri proprii;
 Introducerea la studiile universitare de licenţa a cursului de "Specialist

în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă", finalizat cu eliberarea
Certificatului de absolvire, care asigură cunoştinţele fundamentale
formulate de prevederile legislative actuale, cunoştinţe solicitate de
angajatori.

1.2.1.4 Îmbunătăţirea tehnologiei didactice prin extinderea utilizării TIC.
Valoare estimată: 20.000 lei/an
Răspund: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, Prorectoratul
Informatizare şi Comunicaţii Digitale, CEAC, Decanii facultăţilor, Directorii
departamentelor
Termen: permanent
Strategie: Asigurarea structurii informatice pentru promovarea materialelor
didactice de tip e-learning şi a modalităţilor de evaluare on-line a studenţilor.

1.2.1.5 Întinerirea continuă a colectivului de cadre didactice prin atragerea spre
cariera universitară a tinerilor absolvenţi ai studiilor doctorale.
Răspund: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calitătii, CEAC, Decanii
facultăţilor, Directorii departamentelor
Termen: permanent
Strategie: Motivarea cadrelor didactice în plan financiar, profesional, moral,
pentru asigurarea unei  calităţi sporite a activităţii didactice. Asigurarea
continuităţii activităţilor didactice ale departamentelor prin promovarea şi
susţinerea perfecţionării cadrelor didactice tinere.

1.2.1.6 Evaluarea şi promovarea cadrelor didactice în funcţie de performanţele
didactice şi ştiinţifice.
Răspund: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calitătii, CEAC, Decanii
facultăţilor, Directorii departamentelor
Termen: permanent
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1.2.1.7 Perfecţionarea criteriilor de selecţie a candidaţilor pentru învăţământul
superior.
Valoare estimată: 10.000 lei/an
Răspund: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calitătii, CEAC, Decanii
facultăţilor, Directorii departamentelor, Reprezentanţii asociaţiilor studenţeşti
Termen: permanent
Strategie: Aplicarea unor metode active de selecţie pentru atragerea
absolvenţilor performanţi din licee către Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iaşi.

1.2.2. Orientarea proiectării programelor de studii conform necesităţilor
studentului

Deoarece o instituţie de învăţământ superior are necesităţi şi aşteptări foarte
specifice, definirea acestora intră în competenţa conducerii academice. Succesul
universităţii depinde de înţelegerea şi satisfacerea necesităţilor şi aşteptărilor curente şi
viitoare ale actualilor şi potenţialilor clienţi şi utilizatori finali precum şi de înţelegerea şi
considerarea necesităţilor şi aşteptărilor altor părţi interesate.

În acest scop, se va acţiona pentru:
 Dezvoltarea culturii calităţii ca act de manifestare a unui set de reflexe

atitudinale la nivel individual şi organizaţional, într-un cadru normativ statuat
de norme sau de bune practici, care să conducă la atingerea unor standarde
de calitate în toate structurile componente ale universităţii

 Monitorizarea, prin metode ştiinţifice, a inserţiei pe piaţa muncii a
absolvenţilor, urmărindu-se traseul profesional si gradul de satisfacţie a
acestora, privind gradul de corelare a pregătirii universitare cu cerinţele pieţei
muncii;

 Menţinerea si dezvoltarea legăturilor cu agenţii economici locali, regionali si
naţionali, în vederea realizării unui dialog permanent, finalizat cu actualizarea
permanentă a curriculei, astfel încât să se asigure o armonizare a
cunoştinţelor predate studenţilor cu cerinţele de pe piaţa muncii;

 Dezvoltarea, in continuare, a culturii creativităţii, prin introducerea de noi
cursuri, sau capitole de cursuri, dedicate stimulării creativităţii ştiinţifice/
tehnice si protecţiei proprietăţii intelectuale, in toate ciclurile de studii
universitare;

 Sprijinirea activităţilor de depunere de cereri de brevete de invenţie şi de
participare la manifestări naţionale şi internaţionale dedicate creativităţii
ştiinţifice  şi tehnice;

 Asigurarea unui traseu academic al tuturor membrilor corpului profesoral, în
concordanţă cu aspiraţiile personale şi cu performanţele individuale didactice
şi de cercetare;

 Dezvoltarea portofoliului de programe de învăţământ cu frecvenţă redusă;
 Acreditarea de noi programe de studii in limbi de circulaţie internaţională;
 Intensificarea acţiunilor pentru atragerea studenţilor din alte ţări, inclusiv prin

asigurarea facilităţilor necesare pentru desfăşurarea anului pregătitor în limba
română pentru studenţii străini;

 Atragerea pentru cariera didactică şi de cercetare a celor mai performanţi
tineri (masteranzi şi doctoranzi);

 Dezvoltarea legăturilor cu agenţii economici din tara si străinătate în vederea
desfăşurării practicii studenţilor;

 Sprijinirea implementării tehnicilor şi metodelor de predare/ învăţare/ evaluare
de tip e-learning/ blended-learning etc.;
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 Perfecţionarea continua a personalului universităţii în domeniul asigurării
calităţii;

 Diseminarea în rândul cadrelor didactice a tehnicilor şi metodelor moderne de
predare/ învăţare/ evaluare;

 Sprijinirea editării de materiale didactice moderne pentru toate ciclurile de
studii universitare.

1.3. Obiective și strategii privind asigurarea calităţii procesului didactic

1.3.1 Evaluarea instituţională internă
Răspund: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calitătii, CEAC, Directorul
General Administrativ, Decanii facultăţilor

1.3.2 Introducerea de noi programe universitare de licenţă. Autorizarea
provizorie a unor programe de studii de licenţă şi masterat în limbi de
circulaţie internaţională (engleză, franceză) în vederea creşterii
schimburilor academice cu universităţi europene şi atragerea de studenţi
din spaţiul comunitar şi din ţări în curs de dezvoltare.
Valoare estimată: 150 000 lei
Răspund: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, CEAC, Decanii
facultăţilor, Directorii departamentelor
Termen: anual

1.3.3 Propuneri de noi programe postuniversitare de formare şi dezvoltare
continuă şi de conversie profesională. Dezvoltarea ofertei universităţii
pentru educaţie permanentă prin studiul cererii pentru astfel de programe
din partea învăţământului preuniversitar liceal şi vocaţional, a mediului
economic, a administraţiei locale.
Valoare estimată: 2 000 lei/an
Răspund: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, CEAC, Decanii
facultăţilor, Directorii departamentelor
Termen: permanent

1.3.4 Revizuirea procedurilor, metodologiilor, instrucţiunilor de lucru, ghidurilor
etc., din domeniul calităţii, elaborate la nivelul universităţii.
Termen: Permanent
Răspunde: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, CEAC
Strategie: Se vor colecta, în mod permanent, feed-back-uri de la
comunitatea academică în ceea ce priveşte modul de aplicare a
procedurilor, metodologiilor, instrucţiunilor de lucru, ghidurilor etc. De
asemenea, la sfârşitul semestrului II al fiecărui an universitar se va realiza
o chestionare sistematică a comunităţii academice şi se vor sistematiza
informaţiile colectate. Revizuirea documentaţiei va respecta toate
intercondiţionările, constrângerile şi legăturile existente între proceduri,
metodologii, ghiduri etc.

1.3.5 Atragerea de fonduri din surse naţionale şi europene pentru dezvoltarea
de programe în domeniul calităţii
Termen: Permanent
Răspunde: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, CEAC
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Strategie: Se va urmări, în mod permanent, procesul de deschidere de noi
competiţii de finanţare din surse naţionale şi europene pentru dezvoltarea
de programe/ proiecte în domeniul calităţii. Se va elabora o listă de teme
potenţiale care ar putea face obiectul unor programe/ proiecte în domeniul
calităţii în învăţământul superior.

1.3.6 Perfecţionarea personalului universităţii în domeniul calităţii
Termen: Permanent.
Răspunde: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, Preşedintele

CEAC.
Strategie: Se va efectua o analiză de nevoi în domeniul perfecţionării
personalului în domeniul calităţii şi se va elabora un program de
perfecţionare în acest sens.

1.3.7 Realizarea unui studiu privind angajabilitatea absolvenţilor universităţii.
Răspund: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, Decanii facultăţilor,
Directorii departamentelor
Termen: anual
Strategie: Introducerea la nivelul fiecărei facultăţi şi al Departamentului de
Pregătire a Personalului Didactic, prin Registrul Matricol Unic - REI, a
programelor informatice de gestionare a activităţii didactice până la traseul
urmat de absolvenţi pe piaţa muncii.

1.3.8 Atragerea unui număr tot mai mare de candidaţi, absolvenţi de liceu, la
programele de studii ale universităţii.
Răspund: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, Decanii facultăţilor,
Directorii departamentelor
Termen: permanent
Strategie: Accesarea fondurilor care vor fi puse la dispoziţie de către
M.E.N.C.S., în parteneriat cu Banca Mondială pentru crearea de
parteneriate licee-universităţi, în ideea atragerii absolvenţilor de liceu prin
şcoli de vară, centre de consiliere şi orientare profesională etc.
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2. Obiective și strategii privind cercetarea – dezvoltarea și
inovarea în cadrul universității

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIasi) este o universitate de
cercetare avansată şi educaţie, a cărei misiune este să desfăşoare activităţi specifice de
creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în
domeniile fundamentale Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism, precum şi în
domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional,
naţional şi internaţional.

Pentru crearea şi valorificarea inovatoare a cunoaşterii, Universitatea îşi asumă:
a) rolul de transmitere a cunoştinţelor către noile generaţii, de formare

profesională prin studii de licenţă, de masterat, de doctorat şi postuniversitare,
stimulând gândirea şi creativitatea, care să asigure şanse reale în competiţia
pe piaţa forţei de muncă. În acelaşi timp, Universitatea se adresează întregii
societăţi, în vederea educării şi instruirii permanente, în concordanţă cu
evoluţia ştiinţei şi tehnologiei la nivel mondial;

b) desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer
tehnologic, valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora, cu rol de
componente inseparabile de procesul instructiv–formativ, pentru a contribui la
progresul tehnologic, economic şi social–cultural, în sensul dezvoltării
durabile şi al evoluţiei către societatea cunoaşterii.

Principial deschisă inovației în activitatea de cercetare științifică și de educație,
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași își evaluează și își îmbunătățește
continuu activitățile și performanțele prin considerarea atentă a bunelor practici
naționale și internaționale, prin stimularea cadrelor didactice și cercetătorilor cu
performanțe deosebite în cercetarea științifică, prin stimularea colaborărilor inter-
disciplinare, a dezvoltării infrastructurii proprii și a parteneriatelor de cooperare naţională
şi internaţională, prin accentuarea activităţilor de diseminare și transfer tehnologic și
organizarea manifestărilor științifice de prestigiu pe plan național și internațional.

Conform rezultatelor diferitelor procese de evaluare, TUIasi este o universitate de
cercetare avansată și educație (clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de
studii, 2011) cu grad de încredere ridicat (evaluare instituțională ARACIS, 2015).
Universitatea își asumă activitatea de cercetare cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer
tehnologic, valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora ca și componente
inseparabile de procesul instructiv–formativ, care pot contribui la progresul tehnologic,
economic şi social – cultural, în sensul generării și transferării de cunoștințe către
societate.

Activitatea de cercetare ştiinţifică din Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi"
din Iaşi consideră trei componente fundamentale:

a) cercetarea fundamentală şi aplicativă;
b) dezvoltarea tehnologică
c) inovarea

și se desfășoară prin intermediul contractelor/grant-urilor cu finanțare națională și
internațională, din fonduri publice sau private. Activitatea de cercetare-dezvoltare-
inovare (CDI) este coordonată de Prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare-
dezvoltare și inovare 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 Biroului pentru Managementul
Proiectelor cu Finanțare Externă, a Centrelor de Cercetare/ Excelență din cadrul
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Universității, a Colectivului Buletin-Invenții, a Editurii Politehnium. Supervizarea activității
de cercetare științifică este realizată de către Comisia pentru cercetare- dezvoltare,
antreprenoriat și parteneriat public privat a Senatului Universității Tehnice “Gheorghe
Asachi” din Iași.

2.1Obiective strategice

2.1.1. Susţinerea, dezvoltarea şi recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică pentru
creșterea vizibilității TUIasi la nivel național, european și mondial;

2.1.2. Creşterea competitivității TUIasi în spațiul național și european al cercetării prin
dezvoltarea domeniilor de excelență și stimularea participării la competiții de granturi
naționale și internaționale;

2.1.3. Dezvoltarea, susținerea și stimularea resurselor umane; Recunoașterea
performanțelor științifice prin acordarea Premiilor de excelență în cercetarea științifică
din TUIasi;

2.1.4. Îmbunătăţirea și valorizarea infrastructurii de cercetare pentru a sprijini activităţi
de cercetare performantă, cu vizibilitate națională și internațională;

2.1.5. Creșterea implicării TUIasi în definirea politicilor regionale și naționale, asumarea
unui rol activ în dezvoltarea economică și socială la nivel local / regional / național /
internațional;

2.1.6. Sprijinirea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare prin stimularea
performanţei Centrelor de cercetare/ excelență și dezvoltarea structurilor suport pentru
administrarea proiectelor CDI și realizarea transferului tehnologic; Asigurarea continuă a
accesului la resurse de informare/documentare electronice.

2.2 Strategii/activități pentru realizarea obiectivelor propuse:

Obiectivul 1. Susţinerea, dezvoltarea şi recunoaşterea activităţii de cercetare
ştiinţifică pentru creșterea vizibilității TUIasi la nivel național, european și
mondial.
 Revizuirea Regulamentului de Cercetare științifică a TUIasi și completarea

Procedurilor de evaluare academică/Procedurilor de
management/organizaționale cu  indicatori care consideră rezultatele activităților
de cercetare-dezvoltare-inovare, precum și investiția în cercetare din venituri
proprii/sponsorizări pentru susținerea centrelor de cercetare/laboratoarelor
performante;

 Focalizarea în activitatea de cercetare științifică şi în evaluarea academică pe
rezultatele cercetării/dezvoltării/inovării definite conform categoriilor de mai jos și
raportate anual (alte categorii de indicatori impuși de legislația națională pot
completa aceste raportări):
a) articole publicate de tip ISI (Web of Science si Web of Knowledge). Acestea

se referă la publicaţiile apărute în reviste cotate ISI, reviste cu factor de
impact și Scor Relativ de Influență (ISI Web of Science),  articole publicate
integral în Volume indexate ISI Web of Knowledge;

b) articole publicate în reviste cuprinse în Baze de Date Internaționale (BDI)
cum ar fi, de exemplu: EBSCO, ENGINEERING VILLAGE, INDEX
COPERNICUS, SCOPUS, CABI, CHEMICAL ABSTRACTS,
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ZENTRALBLATT, THOMSON REUTERS (pentru revistele fără factor de
impact), etc.;

c) articole publicate în reviste recunoscute CNCS (buletine ale universităților
sau reviste recunoscute pe plan national);

d) brevete de invenţie acordate/ cereri de brevete naţionale, europene şi/sau
triadice;

e) produse şi servicii inovative implementate în mediul socio-economic care
se bazează pe brevete de invenţie şi/sau înregistrări ORDA;

f) cărți/capitole de cărți publicate pe plan național în Edituri recunoscute
CNCS;

g) cărți/capitole de cărți publicate pe plan internațional în Edituri
recunoscute;

h) contracte/grant-uri de cercetare știintifică naționale (cu finanțare din surse
de la buget, private, grant-uri interne de cercetare);

i) contracte/grant-uri de cercetare stiintifica internationale (cu finantare din
programe de cercetare europene/internationale sau private);

j) participări la conferințe/workshop-uri naționale/internaționale,
organizarea de astfel de manifestări științifice;

k) apartenența în comitete editoriale ale revistelor cotate ISI, conferințe
invitate la manifestări științifice internaționale, stagii de cercetare
externă (excluzând programele Erasmus);

l) recunoașterea colaborărilor știintifice internaționale (de ex. Programe
doctorale sau post-doc în co-tutela, organizarea de manifestări științifice
internaționale în parteneriat cu universități străine, titluri de doctor honoris
causa primite, premii pentru activitatea de cercetare/inovare, etc.)

m) investiții în dotări pentru activitatea de cercetare-dezvoltare (cu referire la
investițiile realizate prin grant-uri interne sau externe, sponsorizări, etc).
Observatie: Toate realizările care susțin activitatea CDI sunt considerate
doar în cazul menționării distincte a afilierii la Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIasi), Facultatea......, Departamentul ....
(sau Centrul de Cercetare.........)

 Evaluarea anuală a activităților de cercetare și considerarea rezultatelor obținute
individual sau colectiv (la nivel de domeniu / facultate) pentru: promovarea
academică, distribuirea locurilor bugetate la doctorat, acordarea de salarii
diferențiate etc.

 Susținerea și dezvoltarea publicațiilor științifice ale TUIasi: Buletinul Institutului
Politehnic din Iași și revista cotata ISI, Environmental Engineering and
Management Journal. Se vor considera activități privind: evaluarea periodică a
secțiunilor Buletinului Institutului Politehnic din Iași; ridicarea prestigiului
Buletinului Institutului Politehnic din Iași prin implicarea referenților
științifici/autorilor străini; creșterea numărului de schimburi între Buletin și
revistele de specialitate, publicarea în sistem de OAJ (Open Access Journal) etc.
Considerarea/selectarea unui număr de secțiuni ale Buletinului Institutului
Politehnic din Iași care prin calitatea articolelor publicate, politica editorială și
sistemul de recenzare a lucrărilor (inclusiv publicarea în sistem OAJ), ritmicitatea
de apariție și numărul de citări asociate pot fi propuse spre analiză în vederea
cotării ISI.

 Susținerea și dezvoltarea publicării monografiilor, a cărților de specialitate, a
volumelor conferințelor naționale/internaționale, a noi serii tematice și a tezelor
de doctorat prin intermediul Editurii POLITEHNIUM; Susținerea indexării ISI a
volumelor conferinţelor organizate de facultăţi;
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 Încurajarea şi facilitarea prin susţinere financiară a participării cadrelor didactice,
a doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor la manifestări ştiinţifice naţionale şi
internaţionale;

 Organizarea/Participarea la conferințe de specialitate pentru diseminarea
rezultatelor CDI și pentru facilitarea parteneriatelor naționale și internaționale;

 Promovarea susţinută a rezultatelor activităţii de cercetare a membrilor
comunităţii academice pe plan naţional şi internaţional prin susţinerea publicării
rezultatelor cercetării în reviste cu coeficient de impact, în cărţi, capitole etc.

Obiectivul 2. Creşterea competitivității TUIasi în spațiul național și european al
cercetării prin dezvoltarea domeniilor de excelență și stimularea participării la
competiții de granturi naționale și internaționale
 Afirmarea personalităţii universităţii prin identificarea domeniilor de excelenţă în

cercetare şi concentrarea resurselor în aceste direcţii; definirea direcțiilor
strategice prioritare pentru cercetarea științifică ale TUIasi se va realiza
considerând domeniile științifice prioritare la nivel internațional/național, în acord
cu Strategia Națională pentru Cercetare și Strategia de Cercetare Dezvoltare și
Inovare (2014-2020) pentru specializare inteligentă.

 Constituirea Consiliului Consultativ al Cercetării format din reprezentanți ai
domeniilor de studiu și facultăților, care va fi implicat prin grupurile de lucru în
fundamentarea și formularea propunerilor care vizează măsuri și decizii cu privire
la activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare la nivelul TUIasi;

 Susținerea activității centrelor de cercetare la nivelul facultăților/universității va
considera indicatori ai performanței acestora cum ar fi:

 Portofoliul  ştiinţific al Centrelor de cercetare considerând indicatorii de rezultat
prezentați anterior dar și alți indicatori specifici, cum ar fi: numărul de cercetători
reprezentanți ai diferitelor discipline implicați în proiecte de cercetare finanțată,
numărul de proiecte câştigate anual în competiţiile de cercetare pe direcţii
prioritare de către centrele de cercetare, etc.;

 Colaborarea dovedită cu Școlile doctorale și participarea membrilor Centrelor de
cercetare în comisii de îndrumare a activității doctoranzilor și a cercetătorilor
post-doc;

 Susţinerea financiară şi logistică a desfăşurării şi dezvoltării activităţii de
cercetare ştiinţifică şi inovare performantă în cadrul tuturor centrelor de cercetare
sau colectivelor, în scopul generării premiselor de creare a plus-valorii şi oferire
de consultanţă sau servicii prin cercetare şi inovare.

 Susţinerea financiară şi logistică a acreditării unor laboratoare pentru analiză şi
diagnoză care vor putea oferi servicii în beneficiul colectivelor şi al universităţii;

 Crearea unei aplicații tip bază de date pentru colectarea în timp real a rezultatelor
obținute de membrii comunității academice a TUIasi în activitatea de cercetare-
dezvoltare și inovare. Datele colectate vor permite generarea diferitelor rapoarte
necesare evaluărilor (instituționale, programe de studii. școli doctorale,
individuală etc.).

Obiectivul 3. Dezvoltarea, susținerea și stimularea resurselor umane;
Recunoașterea performanțelor științifice prin acordarea Premiilor de excelență în
cercetarea științifică din TUIasi;
 Inițierea competiției interne de granturi destinate cadrelor didactice tinere,

susținută financiar cu fonduri din veniturile proprii ale TUIasi, competiție
organizată anual. Fondurile alocate vor putea fi utilizate pentru dezvoltarea
infrastructurii de cercetare, achiziționarea materialelor, efectuarea mobilităţilor
externe pentru membrii echipelor etc.
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 Creșterea atractivității pentru cercetarea științifică prin stimularea participării
cercetătorilor tineri (masteranzi, doctoranzi, cercetători post-doc) în proiectele de
cercetare științifică cu finanțare națională și internațională în calitate de
colaboratori în echipele de proiect ale TUIasi sau directori de proiect (în proiecte
de tip “tinere echipe de cercetare” sau post-doc);

 Selectarea cadrelor didactice tinere dintre masteranzii, doctoranzii sau
cercetătorii post-doc cu rezultate excepţionale în activitatea de cercetare
ştiinţifică, care au derulat programe de doctorat în cotutelă, cu conducători
științifici din țară și străinătate;

 Stimularea participării tinerilor cercetători la programe de formare și diseminare a
rezultatelor cercetării științifice prin finanțare din fondurile proiectelor de cercetare
sau/și din fondurile proprii ale universității;

 Susținerea demersului de obținere de burse/stagii de documentare şi cercetare
pe direcții prioritare de cercetare ale TUIasi (în baza unor colaborări
internaţionale sau naţionale existente sau nou iniţiate);

 Atragerea în programe de cercetare și educaționale a cercetătorilor cu
performanțe deosebite (doctoranzi, cercetători post-doc, cercetători cu
experiența), indiferent de naţionalitate, pe baza concursurilor publice de ocupare
a pozițiilor vacante din echipele de cercetare;

 Susținerea participării la cursurile de formare în managementul cercetării a
cadrelor didactice și cercetătorilor cu experiență deosebită și abilități de
management de proiect în vederea formării experţilor/manageri în cercetare
științifică, capabili să redacteze proiecte instituţionale majore de dezvoltare a
cercetării/infrastructurii și de participare în programe internaționale de cercetare.

 Continuarea acordării premiilor de excelenţă în cercetarea ştiinţifică la nivelul
Universităţii Tehnice Iasi. Anual se vor acorda următoarele premii: a) Premiul
pentru cercetătorul cu cele mai bune performanțe în cercetarea științifică în
anul....(articole publicate în sistem ISI Web of Science și Web of Knowledge,
cărți, citări în reviste cotate ISI, etc); b) Premiul pentru tânărul cercetător cu
cele mai bune performante în cercetarea științifică în anul...(criterii similare ca
la punctul a), pot participa doctoranzi/cercetatori cu titlul de doctor/cercetători
post-doc); c) Premiul pentru cele mai bune performanțe în inovare și transfer
tehnologic în anul...(se vor considera numărul de brevete acordate, cereri de
brevete, număr de înregistrări ORDA, activități de transfer tehnologic finalizate,
etc); d) Premiul pentru grupul care a contribuit la atragerea celor mai multe
fonduri pentru cercetare în anul ....(se vor considera sumele atrase prin
proiecte de cercetare științifică câștigate prin competiții naționale și
internaționale, contracte de cercetare cu agenți economici, sponsorizări pentru a
achiziționa aparatură de cercetare, etc. Se vor considera numai grupurile care
sunt constituite din cel puțin 6 membri ai echipei de cercetare, participanți în
proiectele cu finanțare  în anul respectiv). Premiile se acordă numai cercetătorilor
cu contract de muncă permanent cu TUIasi, sau doctoranzilor și cercetătorilor
post-doc care dețin un contract de studii cu TUIasi. Premiile se acordă
considerând un număr de criterii propuse de către Prorectoratul responsabil cu
activitatea de cercetare- dezvoltare și inovare si aprobate de Consiliul de
Administrație al TUIasi. Evaluarea  dosarelor depuse se va face de către o
Comisie specializată (7 membri care fac  parte din Consiliul de Administratie și
din Senatul TUIasi).

 Alocarea de fonduri pentru susţinerea taxelor necesare evaluării şi brevetării
cererilor de brevet depuse de membrii universităţii;
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 Susţinerea organizării de către facultăţi sau departamente a manifestărilor
ştiinţifice şi promovarea intensă a acestor evenimente, în scopul amplificării
impactului în mediul ştiinţific şi, implicit, al prestigiului universităţii.

Obiectivul 4. Îmbunătăţirea și valorizarea infrastructurii de cercetare pentru a
sprijini activităţi de cercetare performantă, cu vizibilitate națională și
internațională
 Identificarea și valorizarea infrastructurii de cercetare existentă în universitate

prin extinderea colaborării dintre Centrele/Laboratoarele de cercetare în scopul
dezvoltării direcțiilor strategice stabilite; Postarea pe platforma ERRIS a
informațiilor relevante cu privire la infrastructura disponibilă și serviciile ce
cercetare oferite.

 Facilitarea funcţionării Centrelor de cercetare/ Laboratoarelor și colectivelor de
cercetare performante şi sprijinirea activității de acreditare specifică a acestora;

 Instituirea unui mecanism financiar în care de veniturile atrase prin activitatea de
cercetare ştiinţifică să beneficieze centrele/ colectivele implicate; Susţinerea
financiară pentru activitatea performantă în cercetarea științifică (inclusiv prin
alocare strategică de resurse la nivel intern și direcționare prioritară a resurselor
pentru cercetare științifică în funcție de infrastructura și performanțele anterioare);

 Creşterea accesului la infrastructuri de cercetare performante prin participarea la
mari infrastructuri naționale/internaţionale de cercetare şi stimularea creării de
laboratoare performante cu utilizatori multipli;

 Atragerea unor investiții de înaltă tehnologie (cu sprijinul companiilor mari de
profil) în Centre de cercetare performante și/sau utilizarea instalațiilor pilot
dezvoltate ca urmare a implementării proiectelor CDI în cadrul unităților
economice.

 Continuarea accesului 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 și în colaborare cu Biblioteca TUIasi.
Structura Centrelor de cercetare/excelență, colectivelor de cercetare și a
laboratoarelor de cercetare din cadrul universității este prezentată în Anexa nr. 4.

Obiectivul 5. Creșterea implicării TUIasi în definirea politicilor regionale și
naționale, asumarea unui rol activ în dezvoltarea economică și socială la nivel
local / regional / național / internațional
 Identificarea direcțiilor de acțiune pentru creșterea rolului universității în

dezvoltarea locală și regională; Constituirea unui Centru de informare și
consultanță în antreprenoriat care să determine creșterea numărului de
microîntreprinderi și IMM-uri care să se înființeze și să se dezvolte în Regiunea
NE.

 Continuarea parteneriatelor prin programele de colaborare cu mediul economico-
social şi dezvoltarea programelor de tip CDI finanţate prin PNCDI III sau H2020 și
a colaborărilor cu finanţare regională pe plan naţional sau internaţional;
Implicarea activă a universității în cluster-ele din care face parte;

 Dezvoltarea programelor de colaborare transfrontalieră (România, Moldova,
Ucraina, Bulgaria) și inițiative regionale tematice la nivel european;

 Atragerea de cercetători/profesori de renume internațional pentru a susține
conferințe invitate sau workshop-uri în cadrul Workshop-urilor exploratorii sau a
Școlilor de vară, cu finanțare din programe naționale sau europene;

 Dezvoltarea parteneriatului cu Parcul tehnologic TEHNOPOLIS, inclusiv prin
derularea de evenimente de diseminare a programelor de cercetare științifică și
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inovare (conferințe, workshop-uri, etc)  sau a vizitelor de studiu/stagii de practică
la firmele din cadrul TEHNOPOLIS;

 Dezvoltarea unor proiecte de cercetare comune (inclusiv bazate pe cercetări
susținute prin programe doctorale) cu firme private și parteneri industriali
reprezentativi;

 Dezvoltarea activităţilor de inovare și transfer tehnologic, de creare de start-up-uri
și spin-off-uri inovative bazate pe proiecte inovative ale studenților și cadrelor
didactice și a activităților de cercetare participativă care contribuie la
dimensiunea economica și socială a universităţii.

 Valorificarea rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare (obţinute în baza
derulării contractelor finanţate din fonduri publice/private) si sustinerea activitatii
privind transferul tehnologic, în vederea introducerii în circuitul economic și social
a rezultatelor cercetării, transformate în produse, procese și servicii noi sau
îmbunătățite.

Obiectivul 6. Sprijinirea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare prin
stimularea performanţei Centrelor de cercetare/ excelență și dezvoltarea
structurilor suport pentru administrarea proiectelor CDI și realizarea transferului
tehnologic; Asigurarea continuă a accesului la resurse de informare/documentare
electronice.
 Redefinirea CCTT Polytech ca Centru de Transfer Tehnologic, în acord cu

specificul actual al acestui tip de activitate; Realizarea unui site propriu care să
permită promovarea rezultatelor activității de CDI, cu potențial de transfer la
agenții economici;

 Revitalizarea Biroului management monitorizare proiecte cercetare (Decizia
Rectorului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași nr. 852 din
26.04.2012) din cadrul Serviciului Polytech, cu accent pe creșterea activităților de
informare și suport adresate membrilor comunității academice a TUIasi;

 Consolidarea Biroului de management al proiectelor cu finanțare externă prin
angajarea personalului cu experiență dovedită în acest domeniu; Dezvoltarea
unui sistem de informare de tip newsletter cu privire la stadiul competițiilor
organizate în cadrul programelor operaționale și fonduri europene.

 Menținerea/dezvoltarea procedurilor de organizare, monitorizare și evaluare a
performanțelor în cercetarea științifică;

 Continuarea accesului  on-line la resursele de informare/documentare electronice
prin Asociatia AnelisPlus (la care TUIasi este partener) și în colaborare cu
Biblioteca TUIasi;

 Dezvoltarea promovării activităților de cercetare-dezvoltare-inovare și diseminare
prin site-uri web actualizate/atractive la nivel de universitate/facultăți/centre de
cercetare/Serviciul Polytech/proiecte de cercetare, pliante specifice, postere, etc;

 Revizuirea și publicarea broșurii „TUIasi Research Programmes” de către
Prorectoratul CDI și elaborarea Rapoartelor anuale de cercetare de către
Centrele de Cercetare.
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3. Obiective și strategii privind studiile universitare de doctorat
în cadrul universității

Școala doctorală reprezintă motorul cercetării, dezvoltării şi inovării în
universitatea noastră. Este absolut firesc ca între ciclurile I şi II de studii universitare şi
ciclul III să existe o interdependenţă puternică, nu doar din punctul de vedere al
parcursului studenţilor, ci şi al cadrului organizatoric în care se desfăşoară aceste
activităţi.

De aceea, prin programul managerial al rectorului universității, sunt considerate
obiective majore ale Scolii doctorale din cadrul universităţii:
 Susţinerea cadrelor didactice în obţinerea abilitării, în acord cu legislaţia şi

reglementările în vigoare
 Promovarea consistentă şi continuă a studiilor universitare de doctorat, în

vederea creşterii numărului de doctoranzi
 Promovarea şi valorificarea resurselor ştiinţifice (umane, infrastructură, expertiză)

a Scolilor doctorale ale facultăţilor în scopul creării performaţei şi poziţionării
domeniilor de doctorat în topul evaluărilor instituţionale

 Implementarea unui program coerent şi motivant de burse postdoctorale, adresat
atât tinerilor doctori, cât şi coordonatorilor programelor de doctorat, în ideea
dezvoltării domeniilor de cercetare şi a selectării resursei umane calificate pentru
angajare în universitate

 Sustinerea încheierii acordurilor de colaborare pentru realizarea tezelor de
doctorat în cotutelă.

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) are drept misiune
asigurarea condițiilor de desfășurare a ciclului superior de studii universitare în vederea
dezvoltării resurselor umane pregătite pentru cercetare științifică și inserție pe piața
muncii înalt calificate. Acestă misiune poate fi îndeplinită prin atragerea de absolvenți
merituoși și motivați pentru a-și pregăti teze de doctorat precum și prin susținerea
cadrelor didactice în obținerea certificatelor de abilitare. Astfel, creșterea numărului de
doctoranzi de calitate este o prioritate a CSUD, urmărindu-se în continuare promovarea
și valorificarea resurselor științifice umane precum și utilizarea și îmbunătățirea
infrastructurii de cecetare. De asemenea, este încurajată încheierea acordurilor de
colaborarea pentru realizarea tezelor în cotutela precum și participarea cercetătorilor
tineri în programe post-doctorale.

CSUD are în subordine 10 Scoli Doctorale care funcţionează la nivelul facultăţilor
de: Automatică şi Calculatoare, Construcţii şi Instalaţii, Construcţii de Maşini şi
Management Industrial, Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată,
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Hidrotehnică, Geodezie şi
Ingineria Mediului, Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Mecanică, Ştiinţa şi Ingineria
Materialelor, Textile Pielărie şi Management Industrial.

Obiectivul prioritar al Şcolilor Doctorale este legarea pregătirii doctoratului de
cercetarea ştiinţifică. În acest sens, pe toată durata studiilor de doctorat, doctoranzii
sunt cooptaţi în diverse programe de cercetare prin intermediul cărora îşi finalizează
tezele de doctorat.

Domeniile fundamentale acreditate la universitate sunt: Ştiinţe inginereşti şi
Ştiinţe exacte.

La nivelul Şcolilor Doctorale sunt acreditate domeniile prezentate în tabelul de
mai jos.
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Nr.
crt. Facultatea Domeniul

1. Automatică şi Calculatoare
1. Calculatoare şi tehnologia
informaţiei
2. Ingineria sistemelor

2. Construcţii şi Instalaţii Inginerie civilă
3. Construcţii de Maşini şi Management Industrial Inginerie industrială

4. Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică
Aplicată

1. Inginerie electrică
2. Inginerie energetică
3. Inginerie industrială

5. Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei

Inginerie electronică şi
telecomunicaţii

6. Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 1. Inginerie civilă
2. Inginerie geodezică

7. Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

1. Inginerie chimică
2. Ingineria materialelor
3. Ingineria mediului
4. Chimie

8. Mecanică Inginerie mecanică
9. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Ingineria materialelor

10. Textile - Pielărie şi Management Industrial
1. Inginerie chimică
2. Inginerie industrială
3. Inginerie şi management

C.S.U.D. şi-a propus, pentru perioada 2016 – 2019, următoarele obiective:
 Dezvoltarea de programe de studii integrate în parteneriat cu universităţi româneşti

şi europene care să conducă şi la obţinerea de diplome comune (joint degrees);
 Adaptarea studiilor doctorale la tematicile concrete, contractate şi cu mediul

economic  şi social;
 Atragerea de fonduri suplimentare pentru a facilita doctoranzilor cu rezultate de

excepţie perioade suplimentare de studiu în străinătate în vederea obţinerii diplomei
duble;

 Facilitarea acordării de burse de studiu de către companii doctoranzilor selectaţi în
vederea angajării după absolvire în companiile respective;

 Propunerea unor noi proiecte finanţate din Fonduri Structurale;
 Actualizarea paginii Web a C.S.U.D. în vederea atragerii unui număr cât mai mare

de doctoranzi.
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4. Obiective şi strategii privind managementul resurselor

În mod evident şi, se poate spune, tradiţional, principala sursă de finanţare a
universităţii o reprezintă finanţarea dupa numărul de studenţi (fizici sau echivalenţi-
unitari). Din păcate, tendinţa manifestată în ultimii ani este aceea de scădere a
numărului total de studenţi, ceea ce a atras reducerea finanţării de la buget.

De aceea, trebuie pus serios accentul pe sursele alternative de finanţare, care să
fie consecinţa, in principal, a activităţilor de cercetare, inovative, de acordare de servicii
si consultanţă.

În acest context, consideăm ca prioritare următoarele obiective care să asigure şi
să menţină o stare financiară corespunzătoare poziţiei universităţii noastre:
 Atragerea unui număr mai mare de candidaţi pentru toate ciclurile studiilor

universitare;
 Transformarea universităţii într-o universitate antreprenorială, în respectul deplin

al valorilor academice ale acesteia:
 Deşi noţiunea de antreprenoriat universitar nu este nouă (în esenţă, universitatea

antreprenorială include activitatea economică ca dimensiune suplimentară celei
didactice şi de cercetare, având ca scop principal creşterea independenţei
financiare a universităţii – Burton R. Clark, Towards entrepreneurial university,
Paideia Publishing House, 2000), adaptarea universităţilor româneşti la contextul
actual prin antreprenoriat nu este deloc evidentă. Antreprenoriatul universitar se
bazează pe capacitatea managementului de a se adapta eficient şi inovativ
schimbărilor mediului social şi economic, de a se orinta cererilor acestui mediu,
îmbinând tradiţia universitară cu noile tendinţe. Astfel, este evident faptul că
diversificarea surselor de finanţare la care să contribuie în mod direct
universitatea, prin potenţialul său uman şi material, reprezintă tot o prioritate.

Putem asigura o finanţare sigură, de durată şi consistentă prin:
 Susţinerea financiară şi logistică pentru dezvoltarea şi acreditarea

centrelor şi laboratoarelor de analiză, diagnoză, consultanţă sau a altor
tipuri de servicii

 Analiza oportunităţii înfiinţării şi reiînfiinţării, cu susţinere logistică, a
unor centre de microproducţie

 Crearea şi susţinerea financiară şi logistică a unor incubatoare de
afaceri, de idei, start-up-uri, spin-off-uri etc., în care să fie implicaţi şi
studentii

 Inchirierea spaţiilor disponibile ale universităţii cu prioritate către firmele
cu care universitatea poate colabora în cercetare, proiectare,
consultanţă, servicii etc., astfel încât, în afara veniturilor din chirie,
universitatea să fie partener

 Incurajarea şi susţinerea depunerilor de proiecte pentru dezvoltarea
resursei umane şi a infrastructurii, precum şi susţinerea acestor
proiecte pe parcursul derulării lor

 Derularea unor programe postuniversitare cu taxă atractive, adresate
specialiştilor din diferite domenii industriale, economice sau din
învăţământul preuniversitar

 Crearea în campusul academic a unor puncte de desfacere a
produselor realizate în cantina universităţii, care să înlocuiască
chioşcurile actuale şi să susţină finanţarea cantinei universităţii.

 Dezvoltarea bazei materiale a universităţii:
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În mod evident, toate activităţile universităţii sunt susţinute de o
infrastructură didactică, de cercetare, administrativă şi socială
corespunzătoare.

Deşi în ultimii ani s-a constatat un real progres în ceea ce priveşte
reabilitatea bazei materiale, în principal în campus, însă şi al unor clădiri de
pe platforma didactică, considerăm că în perioada imediat următoare trebuie
să se ţină cont de următoarele obiective:
 Reabilitarea termică a clădirilor facultăţilor care nu au fost incluse în

programele anterioare
 Intensificarea demersurilor de natură relaţională cu factorii de decizie

locali, ministeriali etc., în vederea demarării şi finalizării reabilitării Aulei
„Gheorghe Asachi” şi a Bibliotecii universităţii şi, prin extindere, a
spaţiilor din corpul A aflate în administrarea universităţii noastre

 Susţinerea dezvoltării / creării infrastructurii necesare funcţionării
centrelor, a laboratoarelor sau a altor entităţi

 Reabilitarea / modernizarea căminelor din campus neincluse în
programul recent finalizat

 Evaluarea statutului juridic al terenurilor deţinute de universitate
 Incurajarea şi susţinerea depunerilor de proiecte pentru dezvoltarea

infrastructurii didactice şi de cercetare, precum şi susţinerea acestor
proiecte pe parcursul derulării lor

 Finalizarea modernizării sistemului informatic al universităţii (platformă
didactică şi campus), precum şi asigurarea mentenanţei acestuia.

4.1Obiective şi strategii manageriale şi de asigurare a calităţii

4.1.1. Obiectiv:
Raportarea, către Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării

Științifice, a numărului de studenţi fizici bugetaţi şi cu taxă (la 1 ianuarie şi
1 octombrie a fiecărui an) cu încadrarea corectă a acestora pe domenii de
studii în vederea obţinerii finanţării instituționale.
Răspund: Rector, Prorectori, Director General Administrativ, Secretar şef
universitate
Termen: de două ori pe an

Strategia:
Întocmirea raportărilor se va face în baza solicitărilor primite de la

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, prin introducerea
datelor pe portalul web pus la dispoziție de Unitatea Executivă pentru
Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării
(U.E.F.I.S.C.D.I.).

4.1.2. Obiectiv:
Implementarea riguroasă a Managementului Strategic

Răspund: Rector, Prorector Managementul Resurselor, Director General
Administrativ, Decani, Director Economic, Director DSS, Director
Bibliotecă, Administratori Şefi de facultate, Şef Serviciu Tehnic, Şef
Serviciu Administrativ – Patrimoniu, Şef Birou Achiziții Transport, Șef
Serviciu intern de prevenire şi protecţie,
Termen: permanent
Strategia:

Elaborarea Planului Strategic și a Planurilor operaționale



28

4.1.3. Obiectiv:
Implementarea sistemului de control intern/managerial

Răspund: Rector, Prorectori, Director General Administrativ, Decani,
Director Economic, Director DSS, Director Bibliotecă, Administratori şefi
de facultate, şefi servicii şi birouri
Termen: permanent
Strategii:

Constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Universităţii
Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Elaborarea Programului de dezvoltare al sistemului de control
intern/managerial.

4.1.4. Obiectiv:
Asigurarea calităţii managementului administrativ

Răspund: Rector, Prorectori, Director General Administrativ, Decani,
Director Economic, Director DSS, Director Bibliotecă, Administratori Şefi
de facultate.
Termen: permanent
Strategia:

Îmbunătăţirea calităţii managementului academic şi administrativ
la nivel de universitate, facultăţi, departamente, direcţii, servicii,
birouri, compartimente prin întocmirea şi actualizarea permanentă
a:

1. Manualului Procedurilor;
2. Regulamentului intern;
3. Procedurilor privind achiziţiile publice de produse/ servicii/

lucrări;
4. Programelor anuale estimative al achiziţiilor publice de

produse/servicii/lucrări;
5. Manualului pazei şi planului de pază.

4.1.5. Obiectiv:
Fundamentarea luării deciziilor şi asigurarea fluxurilor

informaţionale pentru transmiterea actelor decizionale
Răspund: Prorectori, Director General Administrativ, Decani, Director
Economic, Director DSS, Director Bibliotecă, Şefi de Servicii, Şefi de
Birouri, Administratori şefi de facultate
Termen: permanent
Strategia:

Elaborarea şi luarea deciziilor se va face pe baza studiilor de
oportunitate, analizelor de eficienţă, analizelor statistice, în vederea
reducerii factorilor de risc şi în conformitate cu actele normative în vigoare
şi asigurarea fluxurilor informaţionale (atât electronic, prin email, cât şi pe
suport de hârtie) pentru transmiterea actelor decizionale.
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4.2Obiective și strategii economico-financiare

În interiorul universităţii, în ansamblul mecanismului său funcţional, organizarea
funcţionării activităţii financiar-contabile este o chestiune de management, cu multe
implicaţii, care angajează resurse ( materiale, umane, financiare, informaţionale ).

Stilul de conducere practicat se va baza în continuare, pe promovarea
consecventă a principiilor:

 Asumarea răspunderii personale;
 Încredere în oameni;
 Dialog / consultare;
 Parteneriat;
 Minimizarea riscurilor şi maximizarea efectelor pozitive, care cresc

performanţele, reputaţia şi prestigiul.
Deoarece latura financiară se regăseşte în toate componentele activităţii

manageriale din universitate (în toate funcţiile actului managerial, în toate elementele
sistemului de management), managerul financiar-contabil trebuie să realizeze o
evaluare a informaţiei financiar-contabile, în funcţie de dimensiunea timp, conţinut şi
formă.

Obiective:
 aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al universităţii , repartizarea

acestuia pe trimestre şi activităţi;
 întocmirea şi depunerea cu regularitate a cererilor de deschidere a

creditelor bugetare cu încadrarea în prevederile trimestriale de cheltuieli
aprobate în buget la nivel de capitol şi titlu;

 analizarea soldurilor conturilor contabile astfel încât acestea să reflecte
operaţiunile patrimoniale ale universităţii şi să corespundă funcţiunii
stabilite în planul de conturi;

 întocmirea şi depunerea la termen a situaţiilor financiare trimestriale şi
anuale;

 efectuarea de analize periodice cu privire la execuţia veniturilor şi
cheltuielilor pe centre de cost, prin răspunsul rapid la solicitările
administratorilor de facultăţi în ce priveşte punctajul cu evidenţa contabilă;

 asigurarea fluxului informaţional şi organizatoric pentru desfăşurarea
misiunilor de audit;

 dezvoltarea şi continuarea modernizării sistemului informatic financiar –
contabil SICOB;

 să utilizeze activ şi optim toate resursele universităţii pentru realizarea cu
eficacitate şi eficienţă a misiunilor şi obiectivelor asumate;

 să furnizeze informaţii financiar-contabile pentru evaluarea şi prezentarea
patrimoniului şi rezultatelor  universităţii, atât prin intermediul
documentelor de bază, cât şi a documentelor de sinteză;

 să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea
şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa
financiară şi fluxurile de trezorerie;

 să asigure verificarea cu ajutorul informaţiilor contabile a modului de
păstrare şi utilizare a valorilor materiale şi băneşti, de gospodărire a
resurselor şi de control al respectării disciplinei financiare;

 să prezinte informaţii care să îndeplinească calităţi precum: exactitate,
complexitate, oportunitate, relevanţă, prezentare adecvată, capacitate de
integrare în sistem, usurinţă în elaborare şi exploatare, utilitate;
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 să întărească spiritul de responsabilitate şi să cultive comportamentul
performant în cadrul direcţiei;

 să asigure calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp
util de informaţii de încredere referitoare la segmentul financiar şi de
management;

 să asigure îmbunătăţirea calităţii managementului financiar la nivel de
direcţie, prin întocmirea unor proceduri specifice pentru dezvoltarea
climatului organizaţional şi formarea culturii organizaţionale orientate spre
performanţă;

 să asigure elaborarea şi luarea deciziilor pe baza studiilor de oportunitate,
analizelor de eficienţă, analize statistice în vederea reducerii factorilor de
risc.
Răspund: Rector, Prorectori, Director General Administrativ, Director
Economic
Termen: permanent

Strategii:
 realism şi dinamism al acţiunilor, prin înscrierea lor în contextul legal şi

instituţional ce se conturează în contextul aderării României la Sistemul
Europen de Conturi;

 creativitate şi flexibilitate în activitatea desfaşurată, care poate spori
calitatea şi eficienţa activităţilor  specifice din diferitele facultăti,
departamente şi compartimente ale universităţii;

 transparenţă în stabilirea obiectivelor strategice, precum şi în
adoptarea şi aplicarea măsurilor de conducere operativă, prin analize
de oportunitate şi informarea persoanelor interesate asupra soluţiilor
identificate;

 promovarea unei culturi organizaţionale bazate pe performanţă şi
probitate;

 găsirea unor metode şi tehnici de lucru consultative şi flexibile;
 conducerea la zi a contabilităţii pentru asigurarea unei imagini fidele a

poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii
referitoare la activitatea desfaşurată în cadrul universităţii;

 asigurarea depunerii la termen a dărilor de seamă contabile la organul
ierarhic superior, a situaţiilor lunare de monitorizare a execuţiei
bugetare, de monitorizare a investiţiilor şi a veniturilor din fonduri
structurale;

 întărirea ordinei şi disciplinei în organizarea şi desfăşurarea activităţii
economice;

 descoperirea operaţiilor nereale, neeconomice şi nelegale;
 preîntâmpinarea apariţiei deficienţelor, neregulilor şi pagubelor;
 respectarea principiilor contabilităţii;
 viza de control financiar preventiv şi întocmirea la timp a ordinelor de

plată, dispoziţiilor de plată, DPVE-urilor (dispoziţii de plată externă),
CEC-urilor şi a Foilor de vărsământ pentru  documentele primite de la
Facultăţi, Direcţia Resurse Umane, D.S.S., Serviciul Tehnic etc. privind
plata salariilor, utilităţilor, burselor, ajutoarelor sociale, achiziţiei
bunurilor serviciilor şi a activelor fixe. Aceasta presupune estimarea cât
mai exactă şi programarea periodică la trezorerie (pe decade lunare) a
sumelor necesare pentru efectuarea acestor plăţi. De asemenea,
presupune întocmirea şi depunerea la Trezorerie a bugetului de
venituri şi cheltuieli (estimativ la început de an, consolidat ulterior),
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după ce a fost aprobat în prealabil de Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Știinţifice;

 pentru conducerea universităţii informaţii financiar-contabile relevante
pentru evaluarea şi prezentarea patrimoniului şi a rezultatelor
universităţii, atât prin intermediul documentelor de bază, cât şi a
documentelor de sinteză;

 întocmirea şi  prezentarea lunară a situaţiilor  centralizate privind
disponibilul existent  în conturi pe  surse de finanţare, pe facultăţi,
departamente, compartimente;

 întocmirea şi  prezentarea lunară a situaţiilor centralizate privind
veniturile realizate şi cheltuielile efectuate pe surse de finanţare,
facultăţi, departamente, compartimente;

 comunicarea trimestrială cu furnizorii, clienţii, debitorii şi creditorii în
vederea confirmării soldurilor debitelor şi creanţelor;

 evidenţa nominală a taxelor de şcolarizare pe facultăţi. Aceasta
presupune o cumunicare trimestrială către facultăţi a situaţiei
încasărilor din taxele de şcolarizare;

 comunicarea lunară cu băncile comerciale în vederea alimentării la
timp a cardurilor de salarii,      transport studenţi şi burse.

 depunerea lunară la Banca Comercială Română a situaţiei încasărilor
în valută din taxele de şcolarizare a studenţilor străini (care nu fac
parte din Uniunea Europeană);

 depunerea lunară la A.N.A.F. a „Declaraţiei informative privind
livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”
(Declaraţia 394) şi a „Decontului de taxă pe valoarea adaugată”
(Declaraţia 300)

 depunerea la termen a raportărilor lunare, trimestriale şi anuale,  la
organul ierarhic superior – M.E.N.C.S . Aceste termene sunt:

 pe data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului sau
anului - Darea de seamă contabilă;

 pe data de 10  lunar - Situaţia surselor de venituri realizate şi
a cheltuielilor efectuate aferente fondurilor externe
nerambursabile;

 pe data de 3  lunar - Monitorizarea investiţiilor Publice;
 pe data de 15 lunar - Monitorizarea cheltuielilor de personal,

a contului de execuţie (venituri şi plăţi), a plăţilor restante
precum şi a datoriilor şi creanţelor;

 condiţii ergonomice de muncă a salariaţilor, achiziţionarea şi
gospodărirea  eficientă a mijloacelor de muncă materiale şi financiare
(tehnică de calcul) precum şi condiţii de salubrizare şi igienă la locul
desfăşurării activităţii.

 dimensionarea corespunzătoare a personalului, formarea profesională
continuă a salariaţilor, evaluarea performanţelor profesionale,
salarizarea personalului, acordarea creşterilor salariale, acordarea
tichetelor de masă precum şi a diferenţelor  salariale câştigate prin
Hotărâri Judecătoreşti, conform  cheltuielilor de personal estimate în
bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Economice.
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4.3Obiective şi strategii de resurse umane, formare continuă şi protecţie
socială a salariaţilor

Resursa umană generează energia şi identitatea oricărei instituţii. De aceea
atragerea, motivarea şi perfecţionarea continuă a resurselor umane reprezintă obiective
majore. In fapt, acest proiect managerial, precum şi următorii patru ani, sunt dedicaţi
tocmai componentei umane a universităţii,  indiferent de poziţie sau activitate.

Deoarece obiectivul principal este acela de a susţine în universitate un climat
detensionat, de colaborare, colegialitate, parteneriat, Rectorul Universității Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Iași, prin programul managerial este adeptul următoarelor
principii:
 Principii generale:
 Respectarea persoanei indiferent de poziţia sa din universitate, a eticii

profesionale, a spiritului academic şi de colegialitate, atât la nivelul comunităţii
cadrelor didactice, cât şi al personalului administrativ

 Performanţele, indiferent de domeniul acestora, se pot atinge prin calitatea
resursei umane, implicit a capacităţii manageriale de a atrage personal de
calitate, de a-l recunoaşte, susţine şi motiva

 Asigurarea continuităţii activitătii de excelenţă prin susţinerea fermă a
intineririi resursei umane simultan cu menţinerea colaborărilor cu persoanele
cu experienţă şi prestigiu profesional.

 Cadre didactice:
 Crearea posibilităţilor de normare şi a sustinerii financiare pentru promovarea

cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile de performanţă corespunzătoare
 Respectarea principiului performanţei în promovare
 Recunoaşterea şi stimularea excelenţei didactice şi ştiinţifice prin premii,

sprijin în participarea la diferite manifestări ştiinţifice, mobilităţi externe etc.
 Menţinerea actualului nivel salarial al cadrelor didactice cu posibilitatea

modificării pozitive a acestuia în funcţie de veniturile universităţii
 Acordarea de bonuri de masă cadrelor didactice cu salarii nete sub 1600 lei
 Stabilirea unui parteneriat cu I.S.J. Iaşi pentru facilitarea accesului copiilor

cadrelor didactice şi ai altor angajaţi ai universităţii la unităţile preşcolare
(grădiniţe) situate în apropierea universităţii, în condiţii financiare preferenţiale

 Atragerea în activitatea didactică a tinerilor performanţi şi susţinerea acestora
în dezvoltarea carierei profesionale

 Recunoaşterea şi respectarea valorii profesorilor cu experienţă, a creatorilor
de şcoală, a membrilor forurilor ştiinţifice, a tuturor celor care şi-au dedicat
energia şi sufletul universităţii

 Susţinerea participării cadrelor didactice la mobilităţi naţionale sau
internaţionale, în vederea perfecţionării experienţei didactice sau ştiinţifice

 Elaborarea / revizuirea procedurilor în scopul uniformizării, al eliminării
birocraţiei şi a blocajelor administrative.

 Personal administrativ, auxiliar didactic şi nedidactic:
 Menţinerea nivelului actual de salarizare, cu acordarea sporurilor salariale în

directă corelaţie cu activitatea fiecărei persoane
 Susţinerea participării la programe de perfecţionare sau de educaţie continuă

desfăşurate în universitate sau în alte instituţii
 Elaborarea / revizuirea procedurilor în scopul clarificării fluxurilor

administrative, al suprapunerilor decizionale şi al definirii clare a
responsabilităţilor
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 Promovarea fermă a parteneriatului dintre cadrele didactice şi personalul din
administraţie

 Asigurarea conţinuităţii şi a eficienţei activităţilor prin angajarea tinerilor,
promovarea, motivarea şi perfecţionarea personalului existent, precum şi prin
analizarea periodică a structurii de personal şi adaptarea acesteia
necesităţilor universităţii.

Obiective:

4.3.1 Obiectiv:
Raportarea către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice, a structurii de personal: cadre didactice titulare şi
asociate, personal didactic auxiliar şi personal administrativ,
personal didactic titular cu titlul ştiinţific de doctor, personal didactic
titular pe grupe de vârste şi a situaţiei posturilor ocupate şi vacante
pe cele  trei categorii de personal.

Răspund: Rector, Prorector cu activitatea didactică și asigurarea calității,
Director General Administrativ, Decani, Directori departamente,
Administratori șefi de facultate, Director DSS
Termen: de două ori pe an
Strategia:

Întocmirea raportărilor se va face în baza solicitărilor primite de la
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin completarea
machetelor.

4.3.2 Obiectiv:
Asigurarea calităţii managementului administrativ şi dimensionarea

corespunzătoare a personalului
Răspund: Rector, Prorectori, Director General Administrativ, Decani,
Director Economic, Directori departamente, Director Bibliotecă, Director
DSS, Şefi de servicii şi Şefi de birouri
Termen: permanent
Strategii:

 Actualizarea procedurilor, metodologiilor şi regulamentelor privind:
 întocmirea Statelor de funcţii;
 plata activităţilor didactice din posturi vacante, temporar

vacante şi rezervate;
 organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a

personalului contractual;
 ocuparea unui post vacant sau temporar vacant

corespunzător funcţiilor contractuale;
 întocmirea fişelor de post în funcţie de strategia universităţii

şi cu încadrarea în fondurile din finanţarea instituţională,
subvenţie şi venituri.

 Întocmirea Organigramei universităţii: modificarea şi completarea
organigramei conform structurilor aprobate de Consiliul de
Administraţie şi Senatul universitar. Organigrama Universităţii
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi este prezentată în Anexa nr.
5.

4.3.3 Obiectiv:
Salarizarea personalului şi acordarea diferenţelor salariale

personalului didactic şi didactic auxiliar conform Legii nr.221/2008
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Răspund: Rector, Prorector managementul resurselor, Prorector cu
activitatea didactică și asigurarea calității, Prorector Relația cu studenții
Director General Administrativ, Director Economic, Director Resurse
Umane
Termen: permanent
Strategii:
 Salarizarea personalului se va realiza cu încadrarea în fonduri, pe

surse de finanţare, conform deciziilor elaborate la nivel de
universitate şi actelor normative elaborate de Parlament sau
Guvern.

 Diferenţele salariale se vor acorda în baza hotărârilor judecătoreşti
definitive şi irevocabile, în cuantumul prevăzut de lege pentru
perioada 2016-2019 şi în condiţiile existenţei fondurilor, prin decizii
emise la nivel de universitate.

 Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor cu salariile vor
respecta realitatea, regularitatea  şi legalitatea  operaţiunilor,
conform legilor privind finanţele publice.
Situația preliminată a cheltuielilor de personal pentru perioada 2016
– 2019 este prezentată în Anexa nr. 6.

4.3.4 Obiectiv:
Implementarea programului informatic Resurse Umane-Salarizare

Răspund: Prorector managementul resurselor, Director General
Administrativ, Director Resurse Umane
Termen: 2016
Strategia:

Completarea şi modernizarea bazei materiale a direcţiei prin dotarea
corespunzătoare cu tehnică de calcul.

4.3.5 Obiectiv:
Evaluarea performanțelor profesionale

Răspund: Rector, Prorectori, Decani, Șefi de departamente, Director
General Administrativ, Director Economic, Director Resurse Umane,
Director DSS, Director Bibliotecă, administratori șefi de facultate, șefi de
servicii și birouri
Termen: anual, în perioada 1 – 31 ianuarie, pentru anul precedent
Strategii:
 Evaluarea  performanţelor profesionale individuale se realizează în

concordanţă cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr. 3860/10.03.2011.

 Evaluarea performanţelor profesionale individuale se bazează pe
aprecierea în mod sistematic şi obiectiv a randamentului, a calităţii
muncii, a comportamentului, a iniţiativei, a eficienţei şi creativităţii,
pentru fiecare salariat.

4.3.6 Obiectiv:
Menţinerea şi motivarea resurselor umane performante

Răspund: Rector, Prorectori, Decani, Șefi de departamente, Director
General Administrativ, Director Economic, Director Resurse Umane,
Director DSS, Director Bibliotecă, administratori șefi de facultate, șefi de
servicii și birouri
Termen: permanent
Strategii:
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 Acordarea de salarii diferenţiate cu o creştere de până la 30%, în
funcţie de activitatea desfăşurată şi calitatea acesteia;

 Acordarea de tichete de masă (Anexa nr. 7)

4.3.7 Obiectiv:
Formarea profesională continuă a salariaţilor:
 Dezvoltarea profesională a personalului angajat în vederea

îmbunătăţirii calităţii activităţii desfășurate;
 Actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor postului şi locului de

muncă;
 Dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi

procedee moderne, necesare realizării activităţilor desfășurate.
Răspund: Rector, Prorectori, Decani, Șefi de departamente, Director
General Administrativ, Director Economic, Director Resurse Umane,
Director DSS, Director Bibliotecă, administratori șefi de facultate, șefi de
servicii și birouri
Termen: anual
Strategii:
 Participarea personalului la cursuri organizate de angajator sau de

către furnizorii de servicii de formare profesională;
 Actualizarea cunoştinţelor individuale prin aprofundarea legislaţiei în

domeniu, a procedurilor şi metodologiilor existente la nivel de
universitate, prin utilizarea mijloacelor moderne de informare
(echipamente şi programe informatice);

 Participarea la schimburi de experienţă în vederea îmbunătăţirii
cunoştinţelor profesionale şi acumulării de noi informaţii precum şi
asimilarea bunelor practici ale instituţiilor partenere.
Necesarul de fonduri pentru formarea profesională a salariaților este
prezentat în Anexa nr. 8.

4.4 Obiective şi strategii privind protecţia socială a studenţilor şi
doctoranzilor

4.4.1 Obiectiv:
Asigurarea condiţiilor de performanţă, în concordanță cu nevoile
comunităţii studenţeşti din Campusul Tudor Vladimirescu, pentru a
da posibilitatea acesteia de a-şi atinge întregul ei potenţial

Răspund: Prorector relația cu studenții, Director DSS
Termen: permanent
Strategii:
 asigurarea condiţiilor pentru cazarea a aproximativ 8.000 de studenţi în

cele 21 cămine din campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu”;
 rezolvarea diverselor probleme de natură socială care apar în această

comunitate studenţească;
 întreţinerea şi administrarea bazei sportive din campusul studenţesc

„Tudor Vladimirescu”;

4.4.2 Obiectiv:
Acordarea burselor şi ajutoarelor sociale pentru studenţi şi
doctoranzi

Răspund: Prorector relația cu studenții, Director Economic, Director DSS
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Termen: permanent
Strategia:
 Asigurarea fondurilor necesare acordării burselor de merit, de studii

şi sociale, a ajutoarelor sociale pentru studenţi şi doctoranzi
conform legislației în vigoare şi a Criteriilor generale de acordare a
burselor stabilite şi aprobate anual de conducerea Universităţii
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

4.4.3 Obiectiv:
Acordarea facilităţilor de transport pentru studenţi

Răspund: Prorector relația cu studenții, Director General Administrativ,
Director Economic, Director DSS

Termen: permanent
Strategia:
 Asigurarea fondurilor necesare acordării facilităţilor de transport

pentru studenţi, conform legislației în vigoare.

4.4.4 Obiectiv:
Asigurarea funcționării în condiții optime a cantinei din Campusul
Studenţesc „Tudor Vladimirescu” Iaşi

Răspund: Rector, Prorector relația cu studenții, Director General
Administrativ, Director DSS
Termen: permanent
Strategia:
 Asigurarea fondurilor necesare pentru funcționarea în condiții

optime a cantinei din Campusul Studenţesc „Tudor Vladimirescu”
Iaşi

4.5Obiective şi strategii de dezvoltare a bazei materiale

4.5.1. Obiectiv:
Gestionarea în bune condiţii a patrimoniului imobiliar din campusul
academic și campusul studențesc – Anexa nr. 9
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Răspund: Director General Administrativ, Şef Serviciu Tehnic, Director
DSS, Şef Serviciu Administrativ-Patrimoniu, Administratori şefi de facultate
Termen: permanent
Strategia:
 Conservarea şi punerea în siguranţă a patrimoniului construit din

campusul academic şi studenţesc prin asigurarea fondurilor
necesare pentru întreţinere şi executarea lucrărilor de reparaţii
capitale, consolidare şi reabilitare.

4.5.2. Obiectiv:
Revalorizarea spațiilor din campusul academic care sunt insuficient de

intens utilizate
Răspund: Rector, Prorector cu managementul resurselor, Prorector cu
relația cu studenții, Director General Administrativ, Decani, Şef Serviciu
Tehnic, Director DSS, Şef Serviciu Administrativ-Patrimoniu, Administratori
şefi ai facultăților
Termen: permanent
Strategii:
 Identificarea spațiilor construite cu grad de utilizare mai puțin intens;
 Stabilirea noilor destinații ale acestor spații;
 Prioritizarea activităților de reabilitare și revalorizare;
 Asigurarea resurselor pentru acest obiectiv.

4.5.3. Obiectiv:
Efectuarea achiziţiilor publice de lucrări / produse / servicii

Răspund:  Rector, Prorectori, Decani, Director General Administrativ,
Director Economic, Şef Serviciu Tehnic, Director DSS, Şef Birou Achiziții
Transport, Administratori şefi de facultate
Termen: permanent
Strategia:
 Desfăşurarea procedurilor de achiziţii de materiale, obiecte de

inventar, mijloace fixe, servicii şi lucrări în condiţiile aplicării
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legislaţiei în vigoare la această dată, precum şi a viitoarelor acte
normative care vor reglementa achiziţiile publice.

4.5.4. Obiectiv:
Dezvoltarea bazei materiale în vederea asigurării spaţiilor necesare

desfăşurării procesului didactic prin:
a. lucrări de investiţii (obiective de investiţii)

Răspund: Prorector managementul resurselor, Prorector relația cu
studenții, Director General Administrativ, Şef Serviciu Tehnic, Director
DSS
Termen: permanent

b. achiziţii de imobile
Răspund: Prorector cu strategia universitară, Decani

Director General Administrativ,
Termen: permanent

c. dotări independente
Răspund: Prorector managementul resurselor, Director General
Administrativ, Administratori şefi de facultate, Şef  Birou Achiziții Transport
Termen: permanent
Strategii:
 Continuarea lucrărilor de investiţii demarate la obiective în ordinea

priorităţii stabilite de conducerea universităţii (Anexa 10)
 Negocierea cu proprietarii imobilelor aflate în interiorul platformei

didactice şi întocmirea documentaţiilor necesare pentru cumpărarea
acestora cu acordul ministerului de resort – Anexa 11

 Identificarea necesarului de fonduri pentru asigurarea achiziţionării
mijloacelor fixe (tehnică de calcul, aparatură specifică de laborator),
fondurile necesare vor fi de la buget precum şi din veniturile proprii
ale facultăţilor, departamentelor, pentru înzestrarea laboratoarelor
şi sălilor de curs în vederea desfăşurării în condiţii optime a
procesului didactic (Anexa 12)

4.5.5. Obiectiv:
Întreţinerea bazei materiale prin:
a. reparaţii capitale imobile

Răspund: Prorector managementul resurselor, Prorector relația cu
studenții, Director General Administrativ, Şef Serviciu Tehnic, Director
DSS, Administratori şefi de facultate
Termen: permanent

b. consolidări imobile
Răspund: Prorector managementul resurselor, Prorector relația cu
studenții, Director General Administrativ, Şef Serviciu Tehnic, Director
DSS, Administratori şefi de facultate
Termen: permanent

c. reabilitări imobile
Răspund: Prorector managementul resurselor, Prorector relația cu
studenții, Director General Administrativ, Şef Serviciu Tehnic, Director
DSS, Administratori şefi de facultate
Termen: permanent

d. reparaţii curente; modernizări, reamenajări spații
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Răspund: Prorector managementul resurselor, Prorector relația cu
studenții, Director General Administrativ, Şef Serviciu Tehnic, Director
DSS, Administratori şefi de facultate
Termen: permanent

e. achiziţii de materiale, obiecte de inventar şi prestări servicii
pentru întreţinere

Răspund: Prorector managementul resurselor, Prorector relația cu
studenții, Director General Administrativ, Şef Serviciu Tehnic, Director
DSS, Administratori şefi de facultate
Termen: permanent
Strategii:
 Întocmirea şi aprobarea documentaţiilor pentru lucrările de

intervenții la imobile, aprobarea documentaţiilor și finanțarea
acestora precum şi achiziţia lucrărilor aferente prin organizarea
procedurilor de achiziții publice (Anexa 13)

 Întocmirea şi aprobarea documentaţiilor pentru lucrări de reabilitare
în zona căminelor din Campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu”
(reabilitări anvelope, reţele termice, de alimentare cu apă,
sistematizare verticală) şi execuţia acestor lucrări prin proceduri de
achiziţii legale. Fondurile vor proveni de la buget şi din venituri
proprii (Anexa 14)

 Renunţarea la sistemul actual de furnizare a energiei termice şi
montarea de sisteme de încălzire prin cogenerare, folosind gazul
metan; Prin aceasta se va renunţa la furnizorul CET Iaşi, campusul
”Tudor Vladimirescu” dobândind autonomie din acest punct de
vedere şi executarea de sisteme termoizolante la toate căminele
din campus.

 Efectuarea lucrărilor de reparaţii curente, modernizări şi
reamenajări în funcţie de solicitările facultăţilor, departamentelor,
direcţiilor, modernizarea patrimoniului prin dotări şi amenajări de
spaţii în vederea aducerii acestora cât mai aproape de standardele
internaţionale. Fondurile necesare pentru aceste lucrări se vor
asigura atât din finanţarea de bază cât şi din veniturile proprii ale
facultăţilor, departamentelor, direcţiilor. Pentru platforma didactică
sunt necesare fonduri  reprezentâd echivalentul în lei  a 400 mii
euro anual, iar pentru DSS datele sunt prezentate în Anexa nr. 15.

 Modernizarea căminelor la  standarde  europene, folosind fonduri
nerambursabile, prin creşterea gradului de confort şi îmbunătăţirea
condiţiilor de cazare prin refuncţionalizarea căminelor, realizarea de
instalaţii de supraveghere, înlocuirea tîmplăriei din lemn cu
tîmplărie din PVC şi geamuri termopan, realizarea de oficii pentru
prepararea hranei, spălătorii, etc.) – Anexa 16;

4.5.6. Obiectiv:
Asigurarea corespunzătoare cu energie electrică şi termică, gaze

naturale şi apă  conform standardelor de calitate şi la parametrii optimi,
folosirea raţională a acestora, cu respectarea condiţiilor de protecţie a
mediului înconjurător.
Răspund: Şef Serviciu Tehnic, Director DSS, Responsabil protecţia
mediului
Termen: permanent
Strategii:
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 Încheierea de contracte cu furnizorii de utilităţi.
 Întreţinerea reţelelor de transport şi distribuţie în vederea evitării

pierderilor de agent termic, apă, gaze naturale.
 Executarea lucrărilor de reparaţii, întreţinerea punctelor termice şi a

hidrofoarelor.
 Optimizarea consumurilor de utilităţi, în special de agent termic, şi

urmărirea periodică a consumurilor (Anexele 17 şi 18)
Resurse: finanţarea de bază, venituri proprii, tarife cazare.

4.5.7. Obiectiv:
Respectarea plafoanelor stabilite pentru activitatea de telefonie

Răspund: Director General Administrativ, Administratori şefi de facultate,
Director DSS, Şef Serviciu Administrativ-Patrimoniu

Termen: permanent
Strategie:

 Încadrarea în plafoanele stabilite la cheltuielile cu convorbirile
telefonice, conform prevederilor legislative în vigoare şi în
conformitate cu Deciziile Rectorului Universităţii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Iaşi (Anexa 19).

4.5.8. Obiectiv:
Efectuarea casărilor la mijloacele fixe şi obiectele de inventar care

îndeplinesc condiţiile privind uzura fizică şi / sau morală şi sunt cu durata
normală de funcţionare depăşită, conform normelor legale în vigoare.
Răspund: Rector, Şef Serviciu Administrativ – Patrimoniu
Termen: permanent
Strategii:
 Centralizarea propunerilor de casare şi verificarea sub aspect

patrimonial şi contabil.
 Întocmirea centralizatorului unic pe universitate şi înaintarea

acestuia pentru aprobare la ministerul de resort.
 Programarea şi desfăşurarea licitaţiilor de vânzare a mijloacelor fixe

propuse spre casare.
 Programarea şi desfăşurarea operaţiunilor de casare a mijloacelor

fixe după întocmirea prealabilă a documentaţiilor defalcate pe
gestiuni. (Anexa 20)

4.5.9. Obiectiv:
Asigurarea activităţii de pază la imobilele universităţii

Răspund: Administratori şefi de facultate, Director DSS, Şef Serviciu
Administrativ-Patrimoniu
Termen: permanent
Strategie:
 Desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de pază pentru spaţiile de

învăţământ şi căminele Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din
Iaşi. Coordonarea activităţii de instruire şi control a întregului
personal de pază din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe
Asachi” Iaşi prin:
 Întocmirea planului anual de pază, avizat de Inspectoratul

Judeţean de Poliţie Iaşi, în conformitate cu prevederile Legii
333 / 2003 privind paza obiectivelor, valorilor şi protecţiei



41

persoanelor, republicată, publicată în Monitorul Oficial al
României partea I, nr. 189 din 18.03.2014, cu modificările și
completările ulterioare;

 Dotarea corespunzătoare a personalului de pază;
 Angajarea de personal pentru pază, cu respectarea

condiţiilor legale;
 Extinderea utilizării camerelor de supraveghere.

4.5.10. Obiectiv:
Realizarea de venituri proprii din închirieri spaţii temporar

disponibile, asocieri şi camere de oaspeţi.
Aplicarea prevederilor procedurii privind inchirierea spaţiilor /

terenurilor temporar disponibile din cadrul universităţii Tehnice „Gheorghe
Asachi” Iaşi
Răspund: Director DSS, Şef Serviciu Administrativ-Patrimoniu
Termen: permanent
Strategii:

 Identificarea spaţiilor şi / sau terenurilor pretabile pentru
închiriere în vederea obţinerii de venituri proprii.

 Întocmirea documentaţiilor necesare în vederea organizării
procedurilor de licitaţie pentru închirierea spaţiilor / terenurilor.

 Gestionarea activităţii contractuale pentru obţinerea veniturilor
proprii vizate.

4.6. Obiective şi strategii privind activitatea Bibliotecii

4.6.1. Obiective și strategii specifice bibliotecii privind informarea şi documentarea

Obiectiv:
Dezvoltarea colecţiilor bibliotecii (Anexa 21)
Răspund: Director Bibliotecă, Şefi de servicii
Termen: permanent
Strategii:
 Creşterea fondului de documente şi a resurselor electronice;

 Achiziţii publicaţii,  în valoare de 500 mii lei, pentru toate
categoriile de documente, aproximativ  8000 volume;

 Achiziţii de baze de date, în valoare de 1600 mii lei, prin
Asociaţia ANELIS PLUS pentru perioada 2016 – 2019 şi prin
bibliotecă, aproximativ 10 baze de date;

 Dezvoltarea bazei de date cu furnizorii pentru toate categoriile de
documente, prin implementarea modulului de achiziţii din
ALEPH.

Obiectiv:
Evidenţa, organizarea, prelucrarea şi reflectarea colecţiilor
Răspund: Director Bibliotecă, Şefi de servicii
Termen: permanent
Strategii:
 Înscrierea în evidenţele bibliotecii  a tuturor documentelor intrate;
 Eliminarea din evidenţele bibliotecii, pe baza aprobărilor legale, a

100.000 volume;
 Verificări parţiale de fonduri 400.000 volume;
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 Listări ale registrelor inventar determinate de revizuirea colecţiilor
(300.000 volume);

 Prelucrarea în sistem informatizat şi tradiţional a  tuturor
documentelor intrate în bibliotecă;

 Introducerea ritmică în sistemul de cataloage a înregistrarilor
bibliografice rezultate din procesul de prelucrare curentă şi
retrospectivă (baza de date SHORT);

 Catalogarea tuturor tipurilor de publicaţii, pe toate tipurile de
suporturi, conform normelor standardizate la nivel internaţional;

 Indexarea şi clasificarea tuturor tipurilor de publicaţii, pe toate
tipurile de suporturi, respectând normele specifice;

 Dezvoltarea tezaurelor în limba română şi limba engleză;
 Dezvoltarea bazelor de date TUI10:

 Tezaur – subiecte engleză;
 Tezaur – subiecte română;
 Fişierelor de autoritate.

 Dezvoltarea bazelor de date pe tipuri de publicaţii (TUI01) :
 cărţi (baza de date BK);
 periodice (baza de date SE);
 brevete (baza de date BR);
 standarde (baza de date ST);
 resurse electronice (baza de date BV);
 articole din periodice româneşti (baza de date AR);
 articole din secţiile Buletinului I.P.I.(baza de date BAR);

 Dezvoltarea cataloagelor de bibliotecă informatizate ALEPH
WEBOPAC.

Obiectiv:
Conservarea colecţiilor
Răspund: Director Bibliotecă, Şefi de servicii
Termen: permanent
Strategii:
 Amenajarea unui spaţiu special pentru păstrarea materialelor pe

suport electronic, a materialelor multimedia şi audio- vizuale;
 Asigurarea arhivării resurselor electronice (baze de date, periodice

şi cărţi electronice), prin crearea depozitelor instituţionale pe
servere achiziţionate în acest scop;

 Asigurarea contractării unor prestări servicii pentru  7.000 volume
cărţi în vederea realizării următoarelor activităţi:
 Efectuarea investigaţiilor privind starea de conservare şi

igienizare a colecţiilor info-documentare (cărţi) din cadrul
Bibliotecii Facultăţilor de I.E.E.I.A şi E.T.T.I. – depozit, ce
necesită parcurgerea, în regim de urgenţă, a investigaţiilor şi
tratamentelor de decontaminare şi conservare;

 Decontaminarea spaţiilor de depozitare şi modulelor de
păstrare aferente;

 Investigaţii şi tratamente privind aeromicroflora din spaţiile de
depozitare afectate;

 Elaborarea programului de intervenţie
 Reamenajarea spaţiilor de depozitare

 Depozit demisol Imobil A şi depozit sala A;
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 Depozit şi sala de împrumut a bibliotecii filiale a Facultăţilor
de Construcţii-Instalaţii, Hidrotehnica şi Arhitectură.

Obiectiv:
Comunicarea colecţiilor prin Serviciul Relaţii cu publicul
Răspund: Director Bibliotecă, Şefi de servicii
Termen: permanent
Strategii:
 Creşteri ale principalilor indicatori în cadrul relaţiilor cu publicul:

 Indicatorul de frecvenţă;
 Indicatorul de lectură;
 Indicatorul de circulaţie a fondului de documente;

 Perfecţionarea relaţiilor cu utilizatorii şi evaluarea periodică a
serviciilor oferite;

 Îmbunătăţirea accesului în biblioteci şi a activităţii de animaţie
culturală;

 Flexibilizarea programului la sălile de documentare/lectură şi de
împrumut la domiciliu, în funcţie de programul studenţilor  şi de
structura anului universitar, corelat cu numărul de bibliotecari ce
deservesc fiecare bibliotecă filială;

 Îmbunătăţirea fluxului circulaţiei publicaţiilor pe traseul achiziţie-
comunicarea documentelor şi depozite – săli de documentare
/lectură;

 Extinderea comunicării colecţiilor în acces direct.

Obiectiv:
Informarea şi documentarea beneficiarilor bibliotecii
Răspund: Director Bibliotecă, Şefi de servicii
Termen: permanent
Strategii:
 Orientarea activităţii bibliografice în direcţia dezvoltării accesului la

bazele de date proprii şi achiziţionate de Biblioteca TUIASI;
 Realizarea instrumentelor de informare, orientare, de specialitate

pentru oferirea de informaţii beneficiarilor bibliotecii;
 Realizarea şi dezvoltarea serviciilor de referinţe prin e-mail;
 Formarea beneficiarilor prin cursuri de utiliizare a bibliotecii,

accesare a bazelor de date, cataloagelor, folosirea sălilor de
lectură,  serviciilor de semnalare,  bibliografiilor la cerere şi
împrumutului interbibliotecar .

Obiectiv:
Informatizarea activităţii
Răspund: Director Bibliotecă, Şefi de servicii, specialişti IT
Termen: permanent
Strategii:
 Implementarea integrală a sistemului integrat de bibliotecă ALEPH

500 la toate filialele bibliotecii;
 Asigurarea mentenanţei sistemului informatic ALEPH 500, în

vederea migrării acestuia la versiunile succesive, oferite de firma
furnizoare, precum şi a asigurării funcţionării acestuia în condiţii
optime;
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 Asigurarea infrastructurii informaţionale şi a securităţii datelor
necesare bunei funcţionări a serviciilor bibliotecii;

 Achiziţionarea echipamentelor RFID (staţii de lucru, cititoare, staţii
de imprumut-restituire, porţi, etichete barcod) şi softuri de conversie
cu ALEPH, în vederea optimizării serviciilor pentru beneficiarii
bibliotecii;

 Dezvoltarea / actualizarea paginii web a bibliotecii.

4.6.2. Obiective și trategii privind dezvoltarea și întreținerea bazei materiale a
biliotecii

Obiectiv:
Gestiunea bazei materiale a bibliotecii (Anexa 22)
Răspund: Director Bibliotecă, Şefi de servicii
Termen: permanent
Strategii:
 Achiziţionarea de materiale consumabile, obiecte de mică valoare,

mijloace fixe, materiale necesare activităţilor administrative, a
serviciilor de întreţinere şi reparaţii, asigurarea altor prestări de
servicii în vederea bunei funcţionări a compartimentelor  bibliotecii;

 Reparaţii curente– reparaţii imobil Corp A, birouri, sala de lectură şi
depozitul de publicaţii precum şi alte reparaţii care pot surveni
ulterior;

 Reamenajări de spaţii în cadrul bibliotecilor filiale, justificate de
creşterea anuală a numărului de publicaţii.
Menţionăm că spaţiile bibliotecilor filiale au rămas aceleaşi din
noiembrie 1984, de la înfiinţarea lor, cu excepţia bibliotecilor filiale
ale facultăţilor de profil mecanic şi a facultăţii de Inginerie Chimică
şi Protecţia Mediului, care s-au mutat în spaţii noi.

Obiectiv:
Extinderea şi modernizarea reţelei bibliotecii (Anexa 23)
Răspund: Director Bibliotecă, Şefi de servicii, specialişti IT
Termen: permanent
Strategii:
 Achiziţionarea de calculatoare, servere, echipamente, cu sisteme de

operare noi şi licenţe corespunzătoare, care să înlocuiască pe cele
existente, achiziţionate în anii 2007-2008, depăşite din punct de
vedere moral, de la sediul central şi filiale.

 Dotarea cu noi echipamente : copiatoare, scanere necesare
utilizatorilor bibliotecilor filiale.

 Achiziţionarea şi implementarea sistemului RFID (Radio Frequency
Identification)

 Tehnologia RFID este utilizată pentru eficientizarea operaţiunilor de
împrumut şi restituire a publicaţiilor (asistate de bibliotecar sau în
regim de self-service), inventariere a colecţiei, identificarea
publicaţiilor şi găsirea rapidă a celor amplasate greşit la raft,
securitatea colecţiei.

 Implementarea sistemului RFID constă în achiziţionarea şi
instalarea echipamentelor R.F.I.D. şi a soft-urilor de suport,
conversie şi integrare pentru configurarea comunicaţiei cu ALEPH.
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Echipamentul RFID constă în 6(şase) staţii de lucru pentru
bibliotecari pentru împrumutul şi restituirea publicaţiilor, 6(şase)
cititoare RFID, 6 staţii de lucru pentru beneficiari pentru împrumutul
şi restituirea publicaţiilor , 6(şase) porţi de acces, 500.000 de
etichete RFID.

 Asigurarea mentenanţei anuale a programului de bibliotecă, ALEPH
500, pentru funcţionarea sistemului în condiţii optime.

4.7. Obiective și strategii privind securitatea şi sănătatea muncii, protecția
mediului și prevenirea și stingerea incendiilor

4.7.1 Obiective și strategii privind securitatea şi sănătatea muncii

Obiective:
 Conştientizarea şi responsabilizarea întregului personal al universităţii faţă

de domeniul S.S.M., prin informare, instruire şi motivare;
 Identificarea pericolelor, reevaluarea şi controlul riscurilor;
 Reducerea riscurilor de accidentare, îmbolnăvire profesională şi incidente

la locul de muncă;
 Realizarea de activităţi concomitent cu realizarea măsurilor de protejare

din punct de vedere al S.S.M.;
 Luarea în consideraţie a evoluţiei standardelor, legilor si reglementărilor

legale în vigoare în domeniul S.S.M.;
 Adaptarea tehnologiilor utilizate de universitate la cerinţele, standardele,

legile şi reglementările legale in vigoare;
 Începerea implementării sistemului de management al S.S.M, conform

unui plan anual şi a unui program de S.S.M, folosind competenţe, metode
şi instrumente de gestiune a S.S.M., cu o organizare adecvată, analizând
pe plan intern posibilitatea îmbunătăţirii sistemului S.S.M. existent, printr-o
instruire competitivă a personalului universităţii, cu o supraveghere mai
atentă a activităţilor cu impact semnificativ asupra S.S.M. şi o finanţare
corespunzătoare a activităţilor specifice sistemului de management al
S.S.M.
Răspund: Prorector managementul resurselor, Director D.S.S., Serviciu
securitatea şi sănătatea muncii
Termen: permanent

Strategii:
 Întocmirea unui manual de management S.S.M.
 Planificarea identificării, evaluării şi controlul riscurilor

 Identificarea riscurilor;
 Reevaluarea riscurilor, în urma căreia se elaborează: “Fişa de

evaluare a locului de muncă”, “Fişa de evidenţă a locurilor de
muncă cu pericol deosebit” şi “Fişa de măsuri propuse”, pentru
fiecare loc de muncă identificat;

 Controlul riscurilor (pe baza “Fişei de măsuri propuse”), care
cuprinde măsurile de prevenire stabilite în urma evaluării riscurilor.
Elaborarea planului de prevenire şi protecţie. Ţinerea sub control a
riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire a salariaţilor se obţine prin
măsuri de prevenire stabilite în urma evaluării riscurilor la fiecare
loc de muncă şi prin instrucţiuni de avertizare, afişate la locurile de
muncă periculoase.
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 Instruirea, conştientizarea, creşterea gradului de competenţă în domeniu –
instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, care are ca
scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi
sănătate în muncă; elaborarea de instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate
în muncă pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor în domeniu,
ţinând seama de particularităţile activităţilor desfăşurate şi ale locurilor de
muncă/posturilor de lucru.

 Controlul documentelor - menţinerea unui set adecvat, complet şi actualizat
de schiţe, documente şi/sau specificaţii conform cerinţelor standardului
OHSAS 18001/2004, inclusiv în ceea ce priveşte documentele externe.

 Controlul înregistrărilor, în vederea conformării la normele şi reglementările în
vigoare în domeniul S.S.M. – ţinerea sub control a înregistrărilor privind
S.S.M., care trebuie realizată în conformitate cu procedee documentate, astfel
încât să se asigure dovezile pentru demonstrarea conformităţii cu normele şi
reglementările în vigoare privind protecţia muncii.

 Controlul proceselor - procesele (activităţile) în derulare, organizarea locurilor
de muncă din punct de vedere al S.S.M., asigurarea dotărilor şi resurselor
necesare, inclusiv efectuarea controalelor, inspecţiilor şi verificărilor de
procese/ produse/ echipamente – acestea se ţin sub control prin întocmirea şi
urmărirea realizării planurilor de S.S.M. pe proiecte (lucrări).

 Măsuri de control şi corectare - urmărirea realizării măsurilor cuprinse în
programele de securitate şi sănătate a muncii, folosind indicatori de
performanţă managerială şi indicatori de performanţă operaţională.

 Măsuri de protecţie pentru cazuri de urgenţă – întocmirea de planuri pentru
situaţii de urgenţă, care stabilesc acţiunile ce trebuie întreprinse atunci când
apar situaţii de urgenţă.

 Neconformităţi. Acţiuni corective şi preventive – depistarea neconformităţilor
şi stabilirea acţiunilor corective / preventive, în vederea eliminării cauzelor
identificate şi pentru prevenirea apariţiei altor neconformităţi similare,
contribuind astfel la îmbunătăţirea sistemului de management al S.S.M..

 Audit intern - planificarea şi ţinerea sub control a auditurilor interne de S.S.M.
– care se realizează pentru a asigura că procedurile din cadrul sistemului
S.S.M. sunt corecte şi eficient aplicate.

 Analiza efectuată de management – analiza funcţionării sistemului de
management a securităţii şi sănătăţii muncii.

4.7.2 Obiective și strategii privind protecția mediului

Obiectivele strategice privind protecţia mediului care vor fi urmărite în următorii
patru ani se înscriu în cadrul preocupărilor de a respecta legislaţia în vigoare referitoare
la protecţia mediului şi la activităţile cu precursori precum şi de îmbunătăţire a calităţii
factorilor de mediu. Acestea se realizează permanent şi implică adaptarea la cerinţele
impuse de legislaţia în domeniu, aflată în continuă modificare din necesitatea alinierii la
legislaţia europeană.

Principalele direcții pe care Compartimentul de protecţia mediului își propune să
acționeze pentru perioada următoare sunt:

 Păstrarea şi îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu
 Controlul calităţii factorilor de mediu
 Obţinerea de acorduri şi autorizaţii
 Relaţii umane
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Obiectivele şi strategiile privind protecţia mediului se regăsesc în Anexa nr. 24

4.7.3 Obiective și strategii privind prevenirea şi stingerea incendiilor

Obiective:
 Îndrumarea eficientă a modului de organizare şi desfăşurare a activităţii de

prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei
Termen: permanent
Fonduri necesare: 6.000 lei (articole de birotică, rechizite, consumabile,
imprimate tipizate, convorbiri telefonice, corespondenţă etc.)
Sursă de finanţare: Buget
Responsabil: Şef Serviciu P.S.I.

 Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate la conceperea şi punerea în
operă a noilor obiective de investiţie, la efectuarea de reamenajări,
modernizări sau schimbări de destinaţie
Termen: permanent
Fonduri necesare: 3.000 lei ( normative şi literatură tehnică, reviste de
specialitate etc.)
Sursă de finanţare: Buget
Responsabili: Şef Serviciu P.S.I.; Şef Serviciu Tehnic

 Asigurarea instruirii P.S.I. atît la angajare cît şi pe locul de muncă pentru
toţi salariaţii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Coordonarea
instruirii studenţilor care efectuează lucrări de laborator sau practică
productivă precum şi a studenţilor cazaţi în Complexul Studenţesc Tudor
Vladimirescu.
Termen: permanent
Fonduri necesare: 5.000 lei (amenajarea cabinetului de instruire P.S.I. şi
procurarea de material didactic)
Sursă de finanţare: Buget
Responsabil: Şef Serviciu P.S.I.

 Asigurarea popularizării normelor şi legislaţiei în vigoare precum şi a altor
aspecte specifice activităţii de p.s.i. prin întocmirea, multiplicarea şi
distribuirea de teme şi articole referitoare la activitatea de prevenire a
incendiilor, prin procurarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a unor afişe
sau a altor materiale de propagandă p.s.i., precum şi prin realizarea unor
pagini web, cu tematică adecvată pe site-ul Universităţii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Iaşi
Termen: permanent
Fonduri necesare: 15.000 lei ( copiator, calculator performant, sacnner,
imprimantă, procurarea şi/sau executarea la tipografii şi alte unităţi
specializate a afişelor, pliantelor şi a celorlalte materiale de propagandă
p.s.i. etc.)
Sursă de finanţare: Buget
Responsabil: Şef Serviciu P.S.I.

 Întocmirea planurilor de intervenţie şi a celorlalte documente operative
privitoare la activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor
Termen: permanent
Fonduri necesare: 5.000 lei (pentru multiplicarea la unităţi specializate a
releveelor şi planurile de mai mari dimensiuni a spaţiilor Universităţii
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi a instalaţiilor aferente)



48

Sursă de finanţare: Buget
Responsabili: Şef Serviciu P.S.I.; Şef Serviciu Tehnic

 Întocmirea documentaţiilor de avizare/autorizare şi/sau a scenariilor de
securitate la  incendiu pentru spaţiile Universităţii Tehnice „Gheorghe
Asachi” din Iaşi pentru care prevederile normative impun obţinerea
avizelor şi/sau autorizaţiilor de p.s.i. (de exemplu în cazul efectuării de
reamenajări sau schimbări de destinaţie la clădirile existente, precum şi în
cazul obiectivelor de investiţii).
Termen: înainte de începerea lucrărilor respective
Fonduri necesare: 6.000 lei (multiplicări planuri format A2-A0, legarea
pieselor scrise şi desenate, taxe de avizare etc. )
Sursă de finanţare: Buget
Responsabili: Şef Serviciu P.S.I.; Şef Serviciu Tehnic

 Asigurarea verificării şi întreţinerii mijloacelor iniţiale de stingere
(stingătoare de incendiu, instalaţii de combatere a incendiului, pichete de
incendiu) precum şi a sistemelor de detectare şi semnalizare automată a
incendiilor.
Termen: permanent
Fonduri necesare: 900.000 lei (încărcarea şi repararea anuală, la unităţi
specializate, a tuturor stingătoarelor.)
Sursă de finanţare:  Buget
Responsabili: Şef Serviciu P.S.I., şef formație salvare, intervenție și prim
ajutor, administratorii şefi de facultate .

 Efectuarea de controale de specialitate în conformitate cu Legea 307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor, Normele generale de apărare
împotriva incendiilor emise Ordinul nr. 163/2007 la toate spaţiile
Universităţii Tehnice (inclusiv la spaţiile ce au fost închiriate) şi înlăturarea
operativă a neregulilor constatate.
Termen: permanent
Fonduri necesare: 1.500 lei ( rechizite, consumabile, imprimate tipizate,
convorbiri telefonice, corespondenţă etc.)
Sursă de finanţare: Buget + venituri
Responsabili: Şef Serviciu P.S.I., pompierii operativi în funcţie de sectorul
de responsabilitate al acestora.

 Luarea în evidenţă a lucrărilor cu foc deschis şi verificarea modului în care
se respectă normele şi măsurile de p.s.i. cu prilejul acestor efectuării
acestor lucrări
Termen: permanent
Fonduri necesare: 600 lei ( rechizite, consumabile, imprimate tipizate etc.)
Sursă de finanţare: Buget + venituri
Responsabili: Şef Serviciu P.S.I., pompierii operativi în funcţie de sectorul
de responsabilitate al acestora.

 Completarea, buna gestionare şi buna întreţinere a bazei materiale a
Serviciului P.S.I.
Termen: permanent
Fonduri necesare: 60.000 lei (mobiler, aparate pentru poligonul de
instrucţie, materiale sportive pentru pregătirea fizică, unelte de uz general
şi dispozitive speciale pentru repararea şi întreţinerea tehnicii de luptă şi a
mijloacelor de intervenţie etc.)
Sursă de finanţare: Buget + venituri
Responsabili: Şef Serviciu P.S.I., şef formație salvare, intervenție și prim
ajutor, şofer p.s.i.
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 Asigurarea funcţionării corespunzătoare a autospecialei din dotare
Termen: permanent
Fonduri necesare: 45.000 lei ( efectuarea la unităţi specializate a reviziilor
tehnice impuse de legislaţia în vigoare şi a eventualelor reparaţii etc.)
Sursă de finanţare: Buget
Responsabili: Şef Serviciu P.S.I., şef formație salvare, intervenție și prim
ajutor, şofer p.s.i.

 Acordarea eficientă a intervenţiei în cazul producerii unor incendii sau
calamităţi sau catastrofe.
Termen: permanent
Fonduri necesare: 60.000 lei (echipament de intervenţie şi de protecţie
pentru toţi pompierii atît a celor operativi cît şi a celor cu activitate
obştească, accesorii pentru intervenţie, procurarea de substanţe de
stingere şi aditivi, procurarea unui aparat izolant şi a măştilor de gaze,
încheierea asigurării obligatorii de accidente impusă de Legea 307/2006
pentru toţi membrii serviciului  etc.)
Sursă de finanţare: Buget
Responsabili: Şef Serviciu P.S.I., şef formație salvare, intervenție și prim
ajutor

Strategii:
 Completarea cu personal a Serviciului PSI astfel încît aceasta să fie

încadrat corespunzător Legii 307/2006 şi Ordinului nr. 158 din 22 februarie
2007. In baza actelor amintite, serviciul de pompieri constituit în cadrul
universităţii  trebuie sa aibă următoarea structură şi încadrare:

o o formaţie de intervenţie capabilă sa poată interveni la orice
eveniment (incendiu, inundaţie) şi în orice punct din sectorul de
responsabilitate (întreg teritoriul Universităţii Tehnice „Gheorghe
Asachi” din Iaşi), încadrată pe schimburi cu cîte 4 pompieri operativi
angajaţi şi cîte un şofer pe schimb

o formaţie de salvare şi prim ajutor încadrată cu 3 pompieri operativi
o compartiment pentru prevenirea incendiilor, încadrat cu 3 pompieri

operativi
Conform art. 14 (5) din Ordinul nr. 158 / 2007, toţi membrii
serviciului vor trebui să posede certificate de calificare în meseria
de pompier.

 Instruirea şi reatestarea, conform legii, a şefului serviciului şi a pompierului
autorizat pentru încărcarea şi verificarea stingătoarelor şi prelungirea
atestatelor pentru verificarea şi întreţinerea instalaţiilor de detectare şi
stingere a incendiilor.

 Gestionarea optimă a bazei materiale care vizează:
o completarea bazei materiale cu toate cele necesare bunei
o desfăşurări a activităţii
o Achiziţionarea bunurilor ce vor completa dotarea serviciului avîndu-

se în vedere respectarea caracteristicilor tehnice impuse de norme
şi de specificul activităţii, precum şi de raportul calitate/preţ,
punîndu-se un accent deosebit pe minimizarea cheltuielilor cu baza
materială

o Autodotarea, inclusiv confecţionarea cu mijloace proprii a unor
ustensile şi dispozitive necesare activităţilor curente
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o Buna întreţinere a dotării existente, în acest sens efectuîndu-se la
termenele stabilite pentru tehnica de luptă şi echipamentele din
dotare toate operaţiunile de mentenanţă prevăzute de norme astfel
încît să fie prelungită la maximum durata efectivă de întrebuinţare a
bunurilor respective.

4.8 Obiective și strategii privind activitatea de audit public intern

4.8.1 Obiective și strategii cu privire la resurse umane
Obiective:
 Asigurarea caracterului adecvat al dimensiunii compartimentului

prin completarea structurii de personal cu ocuparea a cel putin unui
post din cele vacante prevăzute în organigrama structurii.

 Actualizarea/modificarea organigramei și statului de funcții ale
compartimentului

 Îmbunătățirea și evaluarea calității profesionale a personalului din
cadrul compartimentului

Răspund: Rectorul universității, responsabilii din cadrul compartimentului
Termen: 2016
Strategii:
 Ocuparea prin concurs a postului vacant de auditor intern, grad 1,

în cursul anului 2016, cu analiza oportunității ocupării în perioada
următoare a celorlaltor posturi vacante prevăzute în organigramă.

 Transformarea postului vacant cu studii medii în post vacant cu
studii superioare deoarece postul de auditor poate fi ocupat doar de
persoane cu studii superioare.

 Perfecționarea continuă a personalului pentru îmbunătățirea
cunoștințelor cu respectarea a cel puțin minimului de zile alocat
perfecționării profesionale impusă de lege.

 Evaluarea anuală a auditorilor în conformitate cu normele legale în
vigoare.

4.8.2 Obiective și strategii de dezvoltare și întreținere a bazei materiale
Obiectiv:
 Îmbunătățirea dotării cu echipamente IT, copiator, mobilier de birou,

furnituri de birou, echipament de aer condiționat,  calorifer electric /
radiator, achiziționarea materialelor pentru asigurarea curațeniei și
igienizării necesare pentru buna desfășurare a activității.

Răspund: responsabilii din cadrul compartimentului
Termen: permanent
Strategie:
 Urmărirea procurării bazei materiale necesare pentru buna

desfășurare a activității Compartimentului de audit public intern.

4.8.3 Obiective și strategii privind informația și documentarea
Obiective:
 Colaborarea cu organizațiile care dețin publicații/documente

necesare activității de audit (Tribuna Economică, Monitorul Oficial,
Unitatea Centrală de Armonizare a Auditului Public Intern din cadrul
Ministerului Finanțelor Publice etc.)

 Colaborarea cu structurile organizatorice ale universității pentru a
cunoaște foarte bine specificul activității domeniului respectiv în
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vederea identificării și la nevoie, a eliminării posibilității de apariție a
riscurilor ce ar putea determina ivirea unor iregularități sau posibile
prejudicii.

Răspund: responsabilii din cadrul compartimentului
Termen: permanent
Strategie:
 Verificarea, centralizarea și prelucrarea datelor de la structurile

organizatorice supuse misiunilor de audit public intern, comunicarea
constatărilor și recomandărilor la structurile auditate, Rectorului
Universității și altor structuri abilitate

4.8.4 Obiective și strategii manageriale și de asigurare a calității:
Obiective:
 Un proces durabil care identifică cele mai importante riscuri interne

și externe .
 Cooperarea cu alte funcții de control și management al riscului

pentru a înțelege abordarea riscurilor.
Răspund: responsabilii din cadrul compartimentului, salariați numiți în
comisiile de analiză a riscurilor
Termen: permanent
 Prezentarea rapoartelor consistente părților interesate
Răspund: responsabilii din cadrul compartimentului
Termen: permanent
 Menținerea unui proces de audit eficient și eficace prin identificarea

practicilor cerute și recomandate pentru toate domeniile de
activitate, asigurând o abordare consecventă care aderă la
Standardele Naționale ale Auditului Intern

Răspund: responsabilii din cadrul compartimentului
Termen: permanent
 Proces continuu de reglementare și monitorizare a activității de

audit public intern
Răspund: responsabilii din cadrul compartimentului
Termen: permanent

Strategii:
 Îmbunătățirea procesului de management al riscurilor prin:

 stabilirea reperelor de evaluare curentă a riscurilor față de
alte entități de dimensiuni comparabile

 inventarierea procesului și a surselor curente utilizate pentru
identificarea riscurilor noi

 înțelegerea domeniului de aplicare a responsabilităților și
managementului riscurilor

 consilierea/instruirea personalului direct implicat în
activitatea de management al riscurilor

 Elaborarea Rapoartelor de audit conform Legii nr. 672/2002 și a
Ordinului MECT nr. 5281/2003 și a documentației specifice
întocmirii dosarului pentru fiecare misiune de audit din Planul de
Audit Public Intern și sporirea transparenței activităților de audit
intern prin comunicarea oportună și consistentă cu părțile interesate
în privința identificării riscurilor, de formulare a constatărilor de audit
și remedierea problemelor identificate prin:
 autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern

managerial
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 identificarea principalelor domenii de activitate ale
universității

 maximizarea procesului de implementare a recomandărilor
formulate

 obținerea opiniilor de la principalele părți interesate în
privința misiunilor desfășurate

 Asigurarea îmbunătățirii continue a activității de audit public intern
prin:
 evaluarea proceselor curente de planificare, lucru pe teren,

raportare
 mediatizarea, în cadrul universității, a rolului și

responsabilităților auditorilor interni
 monitorizarea implementării recomandărilor
 Actualizarea/modificarea documentelor de reglementare

internă a activității de audit public intern cu respectarea
prevederilor legale în vigoare, respectiv:

 carta auditorului intern,
 regulamentul de Organizare și Funcționare al

Compartimentului Audit Public Intern,
 programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității.

4.9 Obiective și strategii privind activităţile autofinanţate

Obiective:
 Îmbunăţăţirea infrastructurii informatice şi continuarea programului de

informatizare a activităţii biroului; îmbunătăţirea dotării cu aparatură de
birou a Biroului ROTAPRINT.

 Înnoirea maşinilor şi utilajelor din dotare cu unele noi, odată cu
dezvoltarea tehnicii noi în domeniu şi deprecierea maşinilor şi utilajelor
existente, depăşirea duratei normale de funcţionare a acestora, funcţie
de necesităţile obiective ale universității

Fonduri necesare:   116.500 lei
Răspund: Prorector cu activitatea didactică și asigurarea calității, Şef Birou
ROTAPRINT
Termen: permanent
Strategie:
 Identificarea necesarului de echipamente, întocmirea caietelor de

sarcini în vederea organizării procedurilor de achiziţie conform
prevederilor actelor normative în vigoare şi planului anual estimativ al
achiziţiilor publice, după obţinerea fondurilor necesare (din finanţare de
bază şi venituri proprii).
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5. Obiective și strategii privind relațiile internaționale ale
universității

5.1. Obiectiv major

 Continuarea implementării Strategiei de Internaționalizare a TUIASI
aprobată în mai 2015, prin dezvoltarea și diversificarea activităților suport
pentru educație și cercetare, pentru promovarea imaginii universității și
participării în comunitate la nivel global

Răspund: Rector, Prorector relaţii internaţionale, Prorector didactic, Prorector
cu activitatea ştiinţifică,
Termen: permanent

5.2. Obiectivele și Strategiile Prorectoratului Relații Internaționale

5.2.1. Obiective și strategii privind dezvoltarea de parteneriate strategice
internaționale cu instituții de Învățământ Superior, de cercetare și companii
în domenii fundamentale tehnice și de frontieră  (tehnic / medical /
informatic / agricol / arhitectură / management) și consultanță în
implementarea acestora.

Obiectiv:
 Crearea unei baze de date cu toate parteneriatele existente la nivel

internațional.
Strategie:
 Identificarea parteneriatelor active și clasificarea acestora în

funcție de numărul de activități derulate în ultimii 5 ani.
Buget: NA
Termen: 1 noiembrie din fiecare an (2016-2019)

Obiectiv:
 Inițierea de noi parteneriate și dezvoltarea celor existente cu

organizații cum ar fi: universități, institute de cercetare, companii
naționale și  multinaționale, autorități publice și organizații non
guvernamentale, precum și afilierea la asociații și rețele
universitare internaționale (EUA, AUF, EUCEN, BSUN, etc.).

Strategii:
 Identificarea și reînnoirea periodică a listei organizațiilor de

interes pentru dezvoltarea internaționalizării la TUIASI
Buget: NA
Termen: 30 ianuarie din fiecare an (2017-2019)
 Abordarea partenerilor selectați  și încheierea acordurilor de

parteneriat
Buget: NA
Termen: 30 aprilie din fiecare an (2017-2019)
 Promovarea evenimentelor internaționale organizate de către

TUIAȘI în calitate de organizator principal sau partener
(website, facebook, mass-media, materiale tipărite și/sau
inscripționate)

Buget: în limita 200.000 lei (cu reportare anuală)
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5.2.2. Obiective și strategii privind Internaționalizarea ofertei educaționale

Obiectiv:
 Susținerea creșterii numărului de programe de studii cu predare

în limba engleză.
Strategii:
 Identificarea domeniilor de studiu și programelor  (existente cu

predare în limba română la TUIAȘI) atractive pentru studenții
internaționali – efectuarea unei cercetări de marketing
internațional în corelarea cu domeniile de interes și prioritățile
TUIASI

Buget: proiect FDI-2016-0051
Termen:  31 decembrie 2016
 Inițierea și susținerea unui program/curs intensiv pentru

folosirea eficientă a limbii engleze de către cadrele didactice
(EMIT) și personalul didactic auxiliar/administrativ (secretariate
facultăți/universitate, campus - EMITA) din TUIAȘI, cu
implementare anuală

Buget: proiect FDI-2016-0051 (pentru anul 2016), cu fonduri
Erasmus Mundus – cheltuieli de participare – pentru 2017-2019
Termen: începând cu 1 octombrie 2016
 Colectarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor privind

ofertele de burse, manifestările științifice internaționale și
naționale, programele de cercetare științifică și evenimentele
Centrelor Culturale Francez, Britanic și German din Iași,
Comisia Fulbright, Bureau Europe Centrale – Agence
Universitaire Francophone București, Black Sea Universities
Network, precum și anunțarea lor pe pagina de web a
Prorectoratului Relații Internaționale.

Buget: NA
Termen de realizare: permanent

Obiectiv:
 Intensificarea mobilităților internaționale în ambele sensuri ale

studenților, cadrelor didactice și personalului didactic
auxiliar/administrativ

Strategii:
 Creșterea numărului de acorduri bilaterale Erasmus+ cu țări

europene și din afara Europei, Erasmus+ KA2 etc. precum și
susținerea derulării acestora la TUIAȘI

Buget: programul Erasmus+
Termen: permanent
 Atragerea unui număr mai mare de cadre didactice și studenți

din afara țării pentru a preda/studia la TUIASI, atât prin
intermediul programelor de tip Erasmus+ cât și prin intermediul
altor programe cu finanțare internațională

Buget: NA
Termen: permanent
 Gestionarea programului ERASMUS+ în forma actuală și

organizarea anuală a evenimentului ”Ziua Erasmus – Erasmus
Day”.
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Buget: în limita fondurilor alocate de Agenția Națională Erasmus+
anual
Termen: permanent

5.2.3 Obiective și strategii privind recrutarea  studenților internaționali
pentru toate ciclurile de studii

Obiectiv:
 Îmbunătățirea serviciilor suport pentru studenții internaționali
Strategii:
 Îmbunătățirea activității de consiliere a studenților internaționali
Buget: TUIAȘI/proiecte europene și internaționale – oportunitatea
angajării unei persoane specializate/plății orelor suplimentare
Termen: permanent
 Organizarea și promovarea evenimentelor specifice primirii și

integrării studenților internaționali în comunitatea studențească.
Buget: sponsorizări, internship TUIASI și voluntariat studențesc
Termen: începând cu 1 octombrie 2016/semestrial (2016-2019)

Obiectiv:
 Creșterea vizibilității ofertei educaționale internaționale a TUIAȘI
Strategii:
 Elaborarea de materiale promoționale privind ”Study at TUIASI”
Buget: în limita sumei de 200.000 lei
Termen: permanent
 Identificarea bazinelor geografice de interes și trimiterea

materialelor promoționale
Buget: Fond marketing PRI
Termen: permanent

5.2.4. Participare la acțiunile derulate de TUIASI pentru creșterea
vizibilității în comunitatea locală, regională, națională și internațională

Obiectiv:
 Consolidarea poziției TUIASI de actor important pe piața globală

a educației și în comunitate
Strategii:
 Inițierea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu mediul

preuniversitar precum și cu mediul economic din domeniul
tehnic.

Buget: Fond marketing PRI
Termen: permanent
 Actualizarea permanentă a paginii web și a fototecii de

prezentare a TUIASI precum și colaborarea cu responsabilii pe
domenii din facultăți/departamente.

Buget: Fond marketing PRI
Termen: permanent
 Promovarea imaginii TUIași prin sprijinirea acțiunilor desfășurate

de asociațiile și ligile studenților.
Buget: Fond marketing PRI
Termen: permanent
 Sprijinirea activității de marketing universitar a organizării

Admiterii 2016/2019.



56

Buget: Fond marketing PRI
Termen: permanent
 Inițierea și organizarea anuală a evenimentului ”Ziua Porților

Deschise” la TUIASI.
Buget: Fond marketing PRI
Termen: permanent
 Inițierea și coordonarea ”Zilelor Universității” și organizarea ”Zilei

Profesorilor Seniori” din luna Noiembrie a fiecărui an academic.
Elaborarea materialelor suport.

Buget: Fond marketing PRI
Termen: permanent
 Elaborarea de materiale de prezentare tipărite pentru

promovarea universității în țară și străinătate: manifestări
științifice, vizite, mass media, târguri educaționale naționale și
internaționale, colaborări cu firme de publicitate.

Buget: Fond marketing PRI
Termen: permanent

5.2.5. Obiective și strategii privind asigurarea derulării activității PRI-
BRI în condiții optime

Obiectiv:
 Îmbunătățirea calității desfășurării activităților specifice

Prorectoratului/Biroului de Relații Internaționale
Strategii:
 Perfecționarea personalului din cadrul Prorectoratului Relații

Internaționale în gestionarea relațiilor internaționale prin
participarea la cursuri de scurtă durată, seminarii și conferințe
de specialitate, schimb de experiență cu colegii din domeniu din
țară și străinătate

Buget: Fond marketing PRI
Termen: permanent
 Elaborarea de proceduri și regulamente specifice, destinate

îmbunătățirii activității de relații internaționale  precum și a
activității biroului.

Buget: Fond marketing PRI
Termen: permanent
 Efectuarea periodică a unor analize privind eficiența activităților

de relații internaționale și a celor legate de imaginea universității
pe baza rapoartelor, statisticilor și a situațiilor centralizatoare
specifice, readaptarea obiectivelor și a activităților la condițiile
curente.

Buget: Fond marketing PRI
Termen: permanent
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6. Obiective şi strategii privind relația cu studenții

Studenţii reprezintă partenerii noştri, în fapt cei cărora le este dedicat scopul
existenţei învăţământului universitar.

Mai mult, nu trebuie să uităm nicio clipă că un dascăl trebuie să reprezinte un
model prin ţinută, caracter, capacitatea de a comunica şi de a iniţia dialoguri, abilitatea
de a transmite informaţii şi de a trezi interesul.

Convingerea Rectorului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași că un
parteneriat viabil şi constructiv cu studenţii, indiferent de ciclul de studii, este realizabil
numai respectând urmatoarele obiective, enumerate în programul managerial:
 Promovarea unui dialog permanent cu studenţii şi a unui parteneriat

academic:
 Susţinerea unei comunicări eficiente şi deschise cu reprezentanţii studenţilor, prin

promovarea încrederii şi a respectului faţă de lege, educaţie, calitate, valori
morale

 Sprijinirea activităţii organizaţiilor studenţeşti ale facultăţilor din universitate,
precum şi a organizaţiilor studenţeşti asociate universităţii

 Reducerea birocraţiei în accesarea fondului dedicat proiectelor studențești
 Desfăşurarea periodică a întâlnirilor conducerii universităţii cu reprezentanţii

studenţilor la nivel de Senat sau Consilii ale facultăţilor, precum şi cu
reprezentanţii organizatiilor studenţeşti

 Accesarea fondurilor care vor fi puse la dispoziţie de către MENCS pentru
crearea de centre de consiliere şi orientare profesională (desfăşurarea de sesiuni
de training a viitorilor absolvenţi pentru interviuri şi contacte cu angajatorii, cursuri
de formare profesională, monitorizarea şi transmiterea continuă a ofertelor de pe
piaţa muncii, a ofertelor de internship, monitorizarea angajabilităţii reale a
studenţilor, mijlocirea întâlnirilor dintre studenţi şi angajatori etc.)

 Susţinerea participării membrilor conducerii universităţii, a conducerilor
facultăţilor şi departamentelor, a cadrelor didactice la evenimentele organizate de
către studenţi

 Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu «Fundaţia Universitară „Gheorghe Asachi”
din Iaşi» şi cu asociaţiile absolvenţilor, prin crearea de parteneriate în care să se
promoveze universitatea, să se stimuleze studenţii implicaţi în activităţile
profesionale sau extracurriculare, să se organizeze diferite activităţi specifice
mediului universitar etc.

 Implicarea şi motivarea studenţilor în activităţile didactice, ştiinţifice şi
extracurriculare:
 Implicarea reală şi activă a studenţilor în activităţi ştiinţifice conexe programelor

de studiu şi facilitarea participării acestora la manifestări ştiinţifice naţionale sau
internaţionale

 Implicarea şi responsabilizarea studenţilor în activităţile de evaluare a
programelor de studii şi a cadrelor didactice

 Implicarea activă a studenţilor în activităţile de promovare a universităţii
 Suţinerea activităţilor de voluntariat prin recunoaşterea şi creşterea importanţei

acestora prin acordare de credite suplimentare, granturi de tip Erasmus+, tabere,
cazare etc.

 Acordarea de burse suplimentare de studiu şi de cercetare, precum şi premii
studenţilor din veniturile proprii ale universităţii

 Promovarea dialogului cu mediul economic în vederea acordării de către
companii / firme a burselor pentru studenţi
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 Facilitarea cunoaşterii de către studenţi a infrastructurii didactice şi de cercetare
a universităţii, precum şi facilitarea accesului studenţilor la laboratoarele existente
în alte facultăţi

 Repartizarea echitabilă a fondului pentru proiecte și tabere studențești din surse
extrabugetare

 Susţinerea financiară sau logistică şi promovarea activităţilor extracurriculare
(ştiinţifice, culturale, sportive etc.) organizate de către studenţi sau pentru
studenţi

 Susţinerea financiară şi logistică (cazare gratuită, acces gratuit la baza sportivă,
acces în spaţiile de învăţământ şi cercetare) a relaţiilor de colaborare ale
organizaţiilor studenţilor din universitate cu cele ale altor universităţi din ţară şi
strainătate

 Organizarea şcolilor de vară pentru studenţi şi elevi, cu tematici propuse de către
studenţi.

 Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de cazare, învăţătură şi petrecere a
timpului liber:
 Finalizarea reabilitării căminului T6 (prin fonduri de la M.E.N.C.S., fonduri

europene etc.)
 Susţinerea financiară (prin fonduri de la M.E.N.C.S., fonduri europene etc.) a

modernizării şi reabilitării căminelor T1 – T5
 Inlocuirea mobilierului din cămine
 Modernizarea infrastructurii de internet din campus (prin fonduri de la

M.E.N.C.S., fonduri europene etc.) pentru a utiliza la întreaga capacitate viteza
de trafic existentă de 10 GB; angajarea a două persoane care să se ocupe
exclusiv de problemele de internet din campus, simultan cu dezvoltarea
activităţilor de intership în acest sector

 Acordare de sprijin financiar pentru studenţii proveniţi din medii defavorizate
 Amenajarea unor săli de lectură comune în campus (înfiinţarea acestor săli de

lectură va fi analizată cu reprezentanţii studenţilor şi va ţine cont de disponibilul
de cazare); spaţiile mai mari vor fi dotate cu aparatură audio-video pentru
desfăşurarea unor întâlniri ale studenţilor

 Amenajarea oficiilor din camine conform destinaţiei iniţiale şi dotarea acestora cu
echipamentele necesare

 Mărirea numărului de spălatorii şi dotarea acestora cu echipamente
corespunzătoare

 Crearea unei baze de date funcţionale pentru repartizarea echitabilă a locurilor
de cazare

 Delimitarea accesului în campus a persoanelor străine activităţii universităţii
(bariere, împrejmuire)

 Amenajarea in campus a unor spaţii de parcare a maşinilor şi a bicicletelor,
prevăzute cu supraveghere video; de asemenea, se vor amenaja aceste spaţii de
parcare şi în apropierea facultăţilor

 Asigurarea gratuită a accesului la baza sportivă sau la spaţiile didactice (în cazul
organizării de către studenţi a unor întâlniri, seminarii, cursuri, şcoli de vară etc.)

 Asigurarea participării periodice gratuite a studenţilor la spectacole de teatru,
operă etc., prin achiziţionarea de bilete cu sprijinul «Fundaţiei Universitare
„Gheorghe Asachi” din Iaşi», veniturile proprii ale universităţii, sponsorizări etc.

 Susţinerea demersului organizaţiilor studenţeşti pentru reintroducerea de către
minister a taberelor de iarnă.
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Prorectoratul relația cu studenții asigură interfaţa, la nivelul cel mai ridicat, între
student şi structurile de conducere universitare. Prorectorul responsabil cu relația cu
studenții este factorul decizional care permite comunicarea eficientă şi, mai ales,
directă, cu studenţii, în vederea rezolvării unor probleme de ordin social, care afectează
într-o foarte mare măsură evoluţia profesională a acestora.

6.1. Obiectivele propuse pentru perioada 2016 – 2019:

 Monitorizarea problemelor cu care se confruntă studenţii pe plan social
(burse, cămine, cantină etc.);

 Coordonarea persoanelor şi serviciilor direct răspunzătoare de rezolvarea
problemelor care ţin de viaţa socială a studenţilor: Direcţia Servicii
Studenţeşti.

 Colaborarea cu alte servicii ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”
din Iaşi, care au servicii specifice pentru buna funcţionare a căminelor şi
cantinelor şi a activităţii studenţilor: Rectorat, Prorectoratul Didactic şi de
Asigurare a Calităţii, Decanate Facultăţi, Direcţia General Administrativă,
Serviciul Administrativ Patrimoniu, Direcţia Financiar-Contabilă, Biroul
Achiziții Transport, Oficiul juridic, Serviciul Tehnic, Biroul Statistică etc.

 Susţinerea fermă a disciplinei în administrarea şi funcţionarea căminelor
pentru îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de cazare şi masă, în strânsă
colaborare cu Direcţia de Servicii Studenţeşti.

 Monitorizarea  şi rezolvarea problemelor de ordin educativ a studenţilor
privind implicarea în activităţi cultural-educative şi sportive, în colaborare
cu Direcţia Servicii Studenţeşti şi Ligile Studenţilor din cadrul Universităţii
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

 Coordonarea Comisiei sociale a studenţilor din universitate şi planificarea
şedinţelor Comisiei sociale, în vederea rezolvării unor probleme specifice
ale studenţilor.

 Sistematizarea şi raportarea la solicitare a datelor  privind proiectele care
se derulează în cadrul Campusului Studenţesc „Tudor Vladimirescu” către
autoritatea tutelară şi către alte instituţii abilitate.

 Sprijinirea şi dezvoltarea acţiunilor (proiecte, manifestări, evenimente)
pentru studenţi desfăşurate de Direcţia Servicii Studenţeşti şi asociaţiile şi
ligile studenţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi.

 Promovarea unor raporturi de dialog deschis şi constructiv cu
reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti care, prin activitatea lor, pot aduce
o contribuţie importantă la politica şi strategiile de ordin social.

 Monitorizarea şi soluţionarea problemelor care ţin de contractele cu firme
private în Campusul Studenţesc „Tudor Vladimirescu, în colaborare cu
Direcţia General Administrativă, Serviciul Administrativ-Patrimoniu,
Direcţia Servicii Studenţeşti şi Oficiul Juridic.

6.2. Planificarea activităţilor, resurselor necesare, responsabilităţilor:

 Pentru obiectivul nr.1, Monitorizarea problemelor cu care se confruntă
studenţii pe plan social (burse, cămine, cantină etc.):
 elaborarea unui regulament de acordare a burselor de studii, de merit,

de performanţă, sociale şi ocazionale, având în vedere respectarea
criteriilor de eligibilitate şi a resurselor financiare alocate;
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 analizarea solicitărilor studenţilor privind cazarea sau a altor probleme
de ordin social;

 analizarea introducerii unui nou sistem de clasificare a căminelor în
funcţie de confort ;

 aprobarea diverselor formulare;
 transmiterea către facultăţi a informaţiilor de interes;
 urmărirea soluţionării problemelor specifice etc.
Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort, secretar prorectorat
Resurse necesare anual: 300 Euro (consumabile, copiator, prelungitor,
telefon, imprimantă).

 Pentru obiectivul nr.2, Coordonarea persoanelor şi serviciilor direct
răspunzătoare de rezolvarea problemelor care ţin de viaţa socială a
studenţilor: Direcţia Servicii Studenţeşti:
 prezentarea, discutarea, analizarea şi propunerea soluţionării

problemelor identificate de către Direcţia Servicii Studenţeşti, în
şedinţele Consiliului de Administraţie;

 susţinerea site-ului DSS, cu informaţii de interes pentru studenţi;
 stabilirea împreună cu Direcţia Servicii Studenţeşti a unui nou mod de

clasificare a căminelor în funcţie de confortul oferit şi stabilirea de tarife
unice pe cămine, în funcţie de  gradul de confort oferit;

 împărţirea locurilor de cazare în căminele din campus, pe categorii de
confort, proporţional  cu numărul de studenţi/facultăţi;

 supunerea aprobării conducerii universităţii, a noului mod de clasificare
a căminelor, respectiv tarifelor şi împărţirea locurilor pe facultăţi;

 transmiterea referatelor soluţionate către Direcţia Servicii Studenţeşti
şi/sau

 elaborarea, transmiterea şi urmărirea adreselor către facultăţi sau alte
structuri din cadrul universităţii.

Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort, structurile direct implicate
Resurse necesare anual: 400 Euro (consumabile, copiator, imprimantă
color).

 Pentru obiectivul nr.3, Colaborarea cu alte servicii ale Universităţii
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, care au servicii specifice pentru buna
funcţionare a căminelor şi cantinelor şi a activităţii studenţilor: Rectorat,
Prorectoratul Didactic şi de Asigurare a Calităţii, Decanate Facultăţi,
Direcţia General Administrativă, Serviciul Administrativ Patrimoniu,
Direcţia Financiar-Contabilă, Biroul Achiziții Transport, Oficiul juridic,
Serviciul Tehnic,  Biroul Statistică etc.:
 stabilirea unor legături directe cu structurile menţionate în direcţiile de

interes pentru Prorectoratul Relaţia cu Studenţii;
 transmitere documentaţii specifice.
Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort, secretar prorectorat
Resurse necesare anual: 100 euro (consumabile).

 Pentru obiectivul nr.4, Susţinerea fermă a disciplinei în administrarea şi
funcţionarea căminelor pentru îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de
cazare şi masă, în strânsă colaborare cu Direcţia de Servicii Studenţeşti:
 stabilirea unui program de audienţe;
 facilitarea unor întâlniri specifice pentru discutarea aspectelor legate

de funcţionarea căminelor şi cantinei;
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 identificarea surselor de finanţare competiţională şi a condiţiilor impuse
de acestea;

 participarea la evenimente sau întâlniri susceptibile să ofere informaţii
în legătură cu potenţiale surse externe de finanţare.

 convocarea periodică a reprezentanţilor Direcţiei de Servicii
Studenţeşti;

 solicitare documentaţie.
Termen: permanent
Răspund: prorectorul de resort, directorul Direcţiei Generale
Administrative, directorul Direcţiei de Servicii Studenţeşti
Resurse necesare anual: 200 euro (sală/locaţie şedinţe, telefon,
consumabile).

 Pentru obiectivul nr.5, Monitorizarea  şi rezolvarea problemelor de ordin
educativ a studenţilor privind implicarea în activităţi cultural-educative şi
sportive, în colaborare cu Direcţia Servicii Studenţeşti şi Ligile Studenţilor
din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi:
 acordarea de facilităţi de acces la bazele sportive proprii;
 elaborarea documentaţiei specifice pentru realizarea unui panou

avizier;
 alimentarea avizierului cu informaţii de interes;
 păstrarea legăturii prin telefon şi e-mail cu reprezentanţii structurilor

menţionate.
Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort, secretar prorectorat
Resurse necesare anual: 400 Euro (consumabile, telefon, un panou
avizier, acces internet).

 Pentru obiectivul nr.6, Coordonarea Comisiei sociale a studenţilor din
universitate şi planificarea şedinţelor Comisiei sociale, în vederea
rezolvării unor probleme specifice ale studenţilor:
 elaborarea unui „Cod al activităţilor studenţilor în universitate şi al

raporturilor organizaţiilor studenţeşti cu structurile de decizie ale
universităţii”;

 pregătirea materialelor pentru discutare în şedinţă;
 convocare reprezentanţi în Comisia Socială;
 transmitere rezoluţii către structurile vizate.
Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort
Resurse necesare anual: 100 Euro (telefon, consumabile).

 Pentru obiectivul nr.7, Sistematizarea şi raportarea la solicitare a datelor
privind proiectele care se derulează în cadrul Campusului Studenţesc
„Tudor Vladimirescu” către autoritatea tutelară şi către alte instituţii
abilitate:
 colaborarea cu Rectoratul şi/sau facultăţi/alte structuri din universitate

pentru realizarea statisticilor, Direcţia Generală Administrativă, Direcţia
Servicii Studenţeşti;

 prelucrarea informaţiilor;
 transmiterea informaţiilor.
Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort, secretar prorectorat
Resurse necesare anual: 150 Euro (telefon, asigurarea consumabilelor).

 Pentru obiectivul nr.8, Sprijinirea şi dezvoltarea acţiunilor (proiecte,
manifestări, evenimente) pentru studenţi, desfăşurate de Direcţia Servicii
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Studenţeşti şi asociaţiile şi ligile studenţilor din cadrul Universităţii Tehnice
„Gheorghe Asachi” Iaşi:
 identificarea surselor de finanţare competiţională şi a condiţiilor impuse

de acestea pentru desfăşurarea competiţiilor;
 participarea la întâlniri cu mediul privat local susceptibil să ofere

informaţii în legătură cu potenţiale surse externe de finanţare;
 sprijinirea şi coordonarea Direcţiei Servicii Studenţeşti la

implementarea proiectului de realizare a unui nou plan al campusului,
în ce priveşte amplasarea parcărilor, circulaţia maşinilor şi arhitectura
spaţiilor verzi;

 studierea posibilităţilor reale de împrejmuire a Campusului sprijinirea şi
coordonarea Direcţiei Servicii Studenţeşti pentru demararea şi
finalizarea acţiunii în cadrul unui proiect.

 organizarea de întâlniri cu structurile menţionate;
 convocare şedinţe de lucru;
 corespondenţă specifică.
Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort, secretar prorectorat, structurile direct
implicate
Resurse necesare anual: 200 euro (sală/locaţie şedinţe, telefon,
consumabile).

 Pentru obiectivul nr.9, Promovarea unor raporturi de dialog deschis şi
constructiv cu reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti care, prin activitatea
lor, pot aduce o contribuţie importantă la politica şi strategiile de ordin
social:
 susținerea formațiilor artistice, sportive, precum și organizarea,

respectiv participarea la manifestări și competiții studențești;
 colaborarea cu reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti în cadrul unor

şedinţe de lucru privind sprijinirea activităţii acestora;
Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort
Resurse necesare anual: 200 euro (sală/locaţie şedinţe, telefon,
consumabile).

 Pentru obiectivul nr.10, Monitorizarea şi soluţionarea problemelor care
ţin de contractele cu firme private în Campusul Studenţesc „Tudor
Vladimirescu, în colaborare cu Direcţia General Administrativă, Direcţia
Servicii Studenţeşti, Serviciul Administrativ-Patrimoniu şi Oficiul Juridic:
 analizarea documentaţiei;
 analizarea legislaţiei în vigoare;
 analizarea reglementărilor interne ale Universităţii Tehnice „Gheorghe

Asachi” din Iaşi.;
 transmiterea rezoluţiilor către structurile responsabile din cadrul

universităţii;
 realizarea unei copii pentru arhiva prorectoratului.
Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort, secretar prorectorat
Resurse necesare anual: 100 euro (consumabile, telefon)
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7. Obiective şi strategii privind informatizarea universităţii,
comunicațiile digitale și imaginea universității

Rectorulul universității, prin programul managerial, consideră că imaginea
universităţii proiectează identitatea acesteia atât înspre interiorul instituţiei, cât şi înspre
exterior. Astfel, se poate consolida coeziunea comunităţii academice prin raportare la
valorile simbolice ale universităţii.

De asemenea, proiecţia în exteriorul comunităţii academice generează forme de
colaborare inter-instituţională atractive şi de interes la toate nivelurile universităţii.

Și în celalte capitole se regăsesc incluse aspecte care sunt legate de
promovarea imaginii universităţii în mediul social sau economic, la nivel naţional sau
internaţional.

În plus, dorim să continuăm ceea ce s-a dezvoltat în ultimii ani prin:
 Promovarea imaginii universităţii ca o entitate, prin coordonarea unitară,

responsabilă şi eficientă a acestei activităţi
 Susţinerea financiară consistentă a promovării universităţii în diferite medii şi cu

diferite ocazii (mass-media, târguri educaţionale din ţară şi străinătate, portaluri
educaţionale şi de cercetare etc.)

 Stabilirea, la începutul fiecărui an universitar, a unui calendar privind promovarea
universităţii, cu includerea clară şi asumarea tuturor resurselor pe care le implică

 Implicarea mult mai intensă a organizatiilor studenţeşti şi a asociaţiilor
absolventilor în activităţile de promovare a imaginii universitatii

 Dezvoltarea şi intensificarea relaţiilor cu angajatorii în vederea promovării de
către aceştia a imaginii universităţii.

Obiective și strategii privind informatizarea universităţii, comunicațiile
digitale și imaginea universității

 Obiective și strategii privind resursa umană
Obiectiv:
 Modificarea structurii organizaţionale şi extinderea acesteia în acord cu

necesităţile digitale ale Universității
Strategii:
 Reorganizarea și extinderea Compartimentului de Management al

informatizării prin transformarea acestuia în Direcția Informatizare și
Comunicații Digitale, subordonată Prorectoratului Informatizare și
Comunicații Digitale și având misiunea de a aduce infrastructura de
comunicații de date și sistemul informatic al Universității în pas cu
evoluția tehnologiilor și în acord cu necesitățile digitale ale Universității;

 Inființarea Biroul Informatizare (BI), subordonat directorului Direcției
Informatizare și Comunicații Digitale, cu rolul de a dezvolta și întreține
sistemul informatic al Universității, de a superviza și gestiona achizițiile
de software și licențele software achiziționate în Universitate;

 Transformarea Biroul Sisteme de Comunicații și Informatizare în
Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale (SSCD), subordonat
directorului Direcției Informatizare și Comunicații Digitale, cu rolul
dedicat de a dezvolta și întreține infrastructura de comunicații digitale a
Universității, de a superviza achizițiile de hardware de comunicații, de a
asigura securitatea sistemelor de comunicații și de a elabora politicile de
acces la rețea;
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 Trecerea Biroul Întreținere – Service (BIS) în subordinea șefului
Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale și concentrarea activităților
pe supervizarea achizițiilor de tehnică de calcul, gestionarea operaţiilor
de întreţinere şi depanare a resurselor hardware IT&C utilizate în
activităţile didactice, de cercetare și în activităţi suport ce fac parte din
infrastructura de comunicații a Universității;

 Înființarea Biroului Asistență Tehnică IT&C (BATI), subordonat șefului
Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale, cu rolul de a asigura buna
funcționare a resurselor software IT&C de pe echipamentele de calcul
utilizate în procesul didactic și în administrație, de a gestiona programele
anti-virus, de a întreține și dezvolta infrastructura de voce a universității
și de a asigura asistența tehnică IT&C pentru personalul contractual din
Universitate.

 Obiective și strategii privind infrastructura de comunicaţii digitale
Obiectiv:
 Modernizarea infrastructurii de comunicații de date și de telefonie
Strategii:
 Interconectarea fiecărei clădiri cu nodul de comunicaţii Data Center

prin conexiuni de mare viteză şi cu lăţimi de bandă de ordinul a cel
puțin 10Gb/s;

 Accesarea de fonduri – investiţii de la buget sau fonduri europene –
pentru implementarea unui sistem de acces wireless la reţea care să
acopere unitar atât campusul didactic cât şi campusul studențesc şi
spațiile verzi din apropierea clădirilor Universităţii;

 Accesarea de fonduri – investiţii de la buget sau fonduri europene -
pentru refacerea infrastructurii interne de comunicaţii

 Achiziţia de servere şi echipamente de reţea de mare performanţă
pentru înlocuirea celor uzate moral, pentru implementarea de noi
servicii de reţea (cloud privat, sistem intern de mesagerie - text şi
video, etc.) şi pentru asigurarea redundanţei acestora prin replici
distribuite în nodurile de comunicaţii;

 Asigurarea redundanţei la alimentarea cu energie electrică şi
climatizare în toate nodurile de comunicaţii ale Universităţii (Data
Center, Facultatea de Automatică şi Calculatoare şi Corpul A).

 Îmbunătățirea serviciului de telefonie prin refacerea structurii externe
de comunicație sau trecerea la telefonie IP în locurile unde costul cu
structura externă este prea mare.

 Obiective și strategii privind sistemul integrat de gestiune a
identităţilor
Obiectiv:
 Implementarea unui sistem de gestiune a identităţilor atât pentru

personalul contractual cât şi pentru studenţii Universităţii
Strategii:
 Dezvoltarea unui sistem integrat bazat pe identităţi pentru accesul

la reţea şi la serviciile de reţea (e-mail, www, platforme de e-
learning, cloud etc.);

 Implementarea unui sistem unitar de control a accesului în spaţiile
din campusul didactic, bazat pe identităţi.
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 Obiective și strategii privind imaginea, identitatea on-line a
Universităţii și accesul la informații
Obiectiv:
 Dezvoltarea imaginii Universității, a identității online, a prezenței pe

web și întreținerea unei relații între Universitate și studenți de la
stadiul de candidat până la cel de alumni

Strategii:
 Modernizarea site-ului web al Universităţii şi integrarea armonioasă

a site-urilor fiecărei structuri organizaţionale în parte;
 Integrarea în site-ul Universităţii a unui modul de administrare a

resurselor aferente fiecărei identităţi definită în sistem;
 Implementarea unei platforme de E-learning la nivelul Universității,

pentru fluidizarea accesului studenților la cursuri și materiale
educaționale;

 Implementarea unui modul tip bursă de locuri de muncă, pentru a
permite angajatorilor să îşi prezinte ofertele, iar studenţilor să îşi
înregistreze profilul în categorii de interes pentru a-şi manifesta
disponibilitatea şi a putea fi informaţi cu uşurinţă la apariţia de
oportunităţi;

 Implementarea unui sistem de crowdfunding pentru ca Alumni să
poată susţine financiar proiecte dezvoltate în Universitate.

 Obiective și strategii privind asistenţa tehnică
Obiectiv:
 Imbunătățirea procesul de acordare a asistenței tehnice IT&C

Strategii:
 Accesarea de fonduri – investiţii de la buget sau fonduri europene -

pentru crearea unui centru de instruire în utilizarea aplicațiilor și
tehnologiilor IT&C;

 Organizarea de sesiuni de instruire pentru personalul contractual şi
pentru studenţi în ce privește utilizarea serviciilor informatice şi
bunele practici în securitatea informaţiilor;

 Darea în funcțiune a unui sistem de suport tehnic cu modalităţi
redundante de trimitere a tichetelor şi de interacţiune cu personalul
IT&C: prin web, e-mail, SMS şi telefonic.

 Obiective și strategii privind sistemul integrat de soluţii software
pentru eficientizarea administraţiei
Obiectiv:
 Modernizarea suitei de aplicații software utilizate în administrație și

integrarea acestora pentru eficientizarea administrației
Strategii:
 Dezvoltarea şi achiziţia de aplicaţii software moderne şi integrarea

acestora cu cele existente pentru uşurarea efortului administrativ şi
fluidizarea traseelor documentelor – atât administrative cât şi de
studii;

 Implementarea unui mecanism de stocare şi partajare a
documentelor, atât pentru personalul contractual al Universității cât
şi pentru studenții Universității, în cadrul unei soluţii de tip Cloud.

 Obiective și strategii privind accederea în liga „Super computing”
Obiectiv:
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 Dezvoltarea de soluții Big Data, capabile să ofere putere de calcul,
mecanisme de analiză a datelor, acces de mare viteză la informații
şi un grad ridicat de redundanţă, atât pentru proiecte de cercetare
cât și pentru uz didactic

Strategii:
 Implementarea unor sisteme de tip cloud și cluster de ultimă

generaţie în nodul de comunicaţii Data Center - cu finanțare de la
buget și/sau din fonduri europene;

 Dezvoltarea de relaţii cu parteneri din academia – universităţi de
renume internaţional, interconectarea cu soluţiile de super
calculatoare ale acestora şi participarea împreună cu aceştia în
proiecte de interes internaţional.

Notă: toate calculele din anexe au fost efectuate pentru un  curs de schimb de 4,5 lei pentru un EURO

Prorector managementul resurselor
Prof.univ.dr.ing. Marcel Dumitru Istrate

Prorector responsabil  cu activitatea didactică și asigurarea calității
Prof.univ.dr.ing. Neculai Eugen Seghedin

Prorector responsabil cu activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare
Prof.univ.dr.ing. Carmen Maria Loghin

Prorector responsabil cu relaţiile internaţionale
Prof.univ.dr.ing. Irina Lungu

Prorector informatizare și comunicații digitale
Prof.univ.dr.ing.mat. Daniel Condurache

Prorector responsabil cu relația cu studenții
Prof.univ.dr.ing. Cezar Oprișan

Director Consiliu studii universitare de doctorat
Prof.univ.dr.ing. Liviu Goraş

Director General Administrativ
Dr.ec.jr. Petru Condrea

Tehnoredactare
Ioan Herghelegiu
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Planul operațional al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru
annul 2017 a fost întocmit pe baza planurilor operaționale ale următoarelor structuri
organizaţionale:
 Rectorat
 Prorectorat managementul resurselor
 Prorectorat didactic și asigurarea calității
 Prorectorat cercetare, dezvoltare și inovare
 Prorectorat relaţii internaţionale
 Prorectorat informatizare și comunicații digitale
 Prorectorat relația cu studenții
 Consiliul studiilor universitare de doctorat
 Facultatea de automatică şi calculatoare
 Facultatea de construcţii şi instalaţii
 Facultatea de construcţii de maşini şi management industrial
 Facultatea de electronică, telecomunicaţii și tehnologia informației
 Facultatea de inginerie electrică, energetică și informatică aplicată
 Facultatea de hidrotehnică, geodezie şi ingineria mediului
 Facultatea de inginerie chimică şi protecţia mediului
 Facultatea de mecanică
 Facultatea de textile – pielărie şi management industrial
 Facultatea de ştiinţa şi ingineria materialelor
 Facultatea de arhitectură „G.M. Cantacuzino”
 Direcția generală administrativă
 Direcția economică
 Direcţia resurse umane
 Direcţia servicii studenţeşti
 Biblioteca
 Serviciul tehnic
 Biroul achiziții transport
 Serviciul administrativ – patrimoniu
 Serviciul intern de prevenire şi protecţie
 Compartiment protecţia mediului
 Serviciul P.S.I.
 Biroul statistică
 Compartiment audit public intern
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Introducere

„Un plan bun azi este mai bun decât unul perfect mâine”
(Legea lui Patton)

A fi o universitate activă, puternic ancorată în dezvoltarea societăţii presupune
un management modern, flexibil, inovativ, capabil să găsească soluţii la numeroasele
provocări primite din partea mediului extrauniversitar, capabil să transforme aceste
provocări în favoarea comunităţii academice, în favoarea diversificării surselor de
finanţare a instituţiei, în favoarea afirmării universităţii ca centru promotor al
progresului.

Descentralizarea sistemului de învăţământ superior a avut două consecinţe
importante: dezvoltarea autonomiei universitare şi repoziţionarea funcţională a
universităţilor în raport cu ministerul. În esenţă, aceasta înseamnă că universităţile au
primit din partea conducerii ministerului puterea de a decide într-o serie de domenii şi
mai ales în privinţa propriei sorţi. Astfel managementul universitar trebuie să îşi
asume folosirea autonomiei în sensul valorificării cât mai eficiente a tuturor resurselor
umane, financiare şi materiale ale universităţii şi respectiv în sensul asigurării unei
dezvoltări instituţionale cât mai durabile.

Managementul academic şi managementul administrativ constituie două
componente fundamentale ale managementului universitar, care au cunoscut o
dinamică remarcabilă în ultimii ani în învăţământul superior românesc şi în
universitate.

O universitate care îşi face datoria în materie de învăţământ, cercetare şi de
deservire a comunităţii universitare va deveni în mod inevitabil un agent al schimbării.
Considerăm că o reacţie firească a universităţii în acest sens trebuie să fie reacţia
proactivă, antreprenorială.

Această formă prezintă unele riscuri, dar acestea sunt mult mai mici decât cele
asociate ignorării.

Pentru a răspunde provocărilor, universitatea trebuie să-şi asume o cultură
antreprenorială, un spirit întreprinzător asemănător celui existent în sectorul
economic privat, prin:
 creşterea calităţii învăţământului superior şi cercetării universitare prin revizuirea

standardelor de calitate generale şi specifice, identificarea şi stimularea financiară
a centrelor de excelenţă şi cercetare;

 organizarea senatului şi  consiliilor de facultate, pe comisii cu responsabilităţi
decizionale clare şi distincte;

 acţiuni imaginative în scopul deschiderii spre exterior a cercetării-dezvoltării,
pentru a găsi modalităţi sistematice de exploatare a „proprietăţii intelectuale”;

 eliminarea a tot ce e mediocru, activităţile fiind alese în funcţie de resursele
disponibile ;

 descentralizare bugetară, care obligă facultăţile să depună eforturi pentru a-şi
rezolva problemele ;

 multiplicarea parteneriatelor şi formelor contractuale dintre universitate şi
organizaţii industriale, culturale şi comunitare pentru facilitarea transferului
cognitiv şi tehnologic şi stimularea dezvoltării economice;

 preocuparea permanentă pentru diversificarea veniturilor;
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 idei şi convingeri orientate spre schimbare, reunite sub umbrela  „învăţământului
pragmatic”;

 investiţii orientate spre discipline – cheie care vor da universităţii un loc
determinant în unele domenii;

 stabilirea mai multor legături cu sectorul industrial şi adoptarea unor strategii
specifice lumii afacerilor;

 contribuţii la dezvoltarea economică a regiunii şi promovarea culturii locale , ca o
consecinţă a dezvoltării universităţii.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași  este concepută cu
scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de
activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în
activitățile sociale, economice şi culturale.
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I. Oferta educaţională:

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern  nr. 376 / 2016 privind
aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor / programelor de studii
universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar
2016/2017 şi a Hotărârii de Guvern  nr. 402 / 2016 privind domeniile şi programele de
studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi
şcolarizaţi în anul universitar 2016/2017 modificată cu Hotărârea de Guvern  nr. 664 /
2016, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi (www.tuiasi.ro) are
următoarea structură:

1. Facultatea de Automatică şi Calculatoare (www.ac.tuiasi.ro);
2. Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

(www.icpm.tuiasi.ro);
3. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii (www.ci.tuiasi.ro);
4. Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

(www.cmmi.tuiasi.ro);
5. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

(www.etti.tuiasi.ro);
6. Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

(www.ieeia.tuiasi.ro);
7. Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

(http://www.hgim.tuiasi.ro);
8. Facultatea de Mecanică (www.mec.tuiasi.ro);
9. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor (www.sim.tuiasi.ro);
10.Facultatea de Textile Pielărie şi Management Industrial

(www.tpmi.tuiasi.ro);
11.Facultatea de Arhitectură “G.M.Cantacuzino” (www.arh.tuiasi.ro).

Oferta educaţională a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi:
A. Învăţământ universitar de licenţă: 11 facultăţi cu 60 programe de studii (56 cu
predare în limba română, 4 cu predare în limba engleză; 60 la forma de
învăţământ cu frecvenţă - IF)–Anexa nr. 1

B. Învăţământ universitar de master: 10 facultăţi cu 84 programe de studii (80
cu predare în limba română, 4 cu predare în limba engleză; 83 la forma de
învăţământ cu frecvenţă – IF, 1 la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă –
IFR) – Anexa nr. 2
C. Învăţământ post-universitar – Anexa nr. 3

Opţiunea strategică a universităţii a fost şi este de dezvoltare şi diversificare a
învăţământului prin programe de licenţă, masterat, doctorat, precum şi module de
cursuri postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă sau de
conversie profesională.

Pregătirea universitară este organizată în strânsă relaţie cu programele de
cercetare ştiinţifică din cadrul facultăţilor şi departamentelor universităţii şi au
menirea formării de noi generaţii de cercetători în domenii de strictă necesitate ale
economiei de piaţă.

Situaţiile privind studenţii fizici raportaţi către M.E.N. de Universitatea Tehnică
“Gheorghe Asachi” din Iaşi la 01.01.2017 se regăsesc în Anexa nr. 4.
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Personal didactic la data de 01.01.2017
Total posturi 1.075,00
din care: Profesori 169,00

Conferenţiari 181,00
Şefi lucrări 278,00
Asistenţi 96,00
Preparatori 0,00
Vacante 351,00

Situaţiile privind personalul didactic din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe
Asachi” din Iaşi la 01.01.2017 se regăsesc în Anexa nr. 5.
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II. Obiective și strategii
Principiile strategice care vor jalona activitatea din cadrul universității, se

bazează pe spiritul democratic academic, pe autonomia universitară reală, pe tradiţia
universităţii noastre şi pe contextul socio-economic, implicând următoarele priorități:
 Promovarea şi susţinerea unei autonomii universitare reale şi responsabile
 Susţinerea fermă, coerentă şi adaptată a iniţiativelor relevante de promovare a

ofertei şi valorilor educaţionale şi ştiinţifice ale universităţii, pentru creşterea
atractivităţii sale, a vizibilităţii naţionale şi internaţionale, precum şi a rolului
universităţii noastre în mediul economic şi social

 Asigurarea calităţii programelor de studii de licenţă, masterat, doctorat şi a altor
programe de educaţie şi formare continuă, în contextul nivelului actual de
cunoaştere şi de dezvoltare a societăţii

 Poziţionarea prioritară a cercetării ştiinţifice şi inovării la un nivel performant, care
să genereze premisele creării plus-valorii

 Accederea unor poziţii superioare în ierarhia universităţilor din Romania şi la nivel
internaţional

 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 non-guvernamentale pentru
susținerea intereselor universității

 Reducerea birocraţiei activităţilor universitare, indiferent de domeniul de activitate
 Informatizarea activităţilor universitare
 Managementul coerent, responsabil şi activ al resursei umane, al resurselor

financiare şi materiale ale universităţii, cu creşterea rolului facultăţilor în crearea
şi gestionarea autonomă a propriilor resurse

 Comunicarea eficientă şi reală cu reprezentanţii studenţilor din consiliile
facultăților şi

 din Senatul universităţii, precum şi cu reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti;
Asigurarea pentru studenți a unor condiții optime de studiu și acordarea unor
facilități: acordarea de burse, servicii de cazare, modalități de petrecere a
timpului liber, la cele mai   ridicate standarde europene

 Implicarea activă şi consistentă a universităţii în viaţa socială şi economică la
nivel local, regional şi naţional

 Continuarea susţinută a procesului de internaţionalizare a universităţii.

Principiile  manageriale

Principiile strategice, care constituie fundamentul obiectivelor strategice asumate,
pot deveni reale numai prin respectarea unor principii manageriale specifice naturii
academice a tuturor activităţilor desfăşurate în universitatea noastră. În acest sens,
considerăm că următoarele principii sunt esenţiale pentru stabilirea unui management
eficient si performant:
 Crearea unei universităţi unite, solidare, susţinută de coeziunea echipei

manageriale
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 Stabilirea obiectivelor pe termen mediu şi lung, precum şi luarea deciziilor prin
implicarea tuturor factorilor responsabili, a cadrelor didactice, a studenţilor şi a
personalului administrativ

 Asigurarea eficienţei măsurilor adoptate prin analiza realistă a situaţiei, coerenţă
şi flexibilitate în luarea deciziilor, în cadrul unei strategii clare propuse si
acceptate de membrii universităţii

 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 sustenabilitatea financiară a acesteia

 Identificarea și atragerea de noi surse de venituri extrabugetare, având ca
obiectiv reducerea ponderii cheltuielilor din fondurile provenite de la buget

 Dezvoltarea caracterului antreprenorial al universității
 Asigurarea transparenţei decizionale, atât la nivelul comunităţii cadrelor didactice,

al studenţilor, cât şi al personalului administrativ
 Respectarea persoanei, indiferent de poziţia sa din universitate, în acord cu etica

profesională, spiritul academic şi al colegialităţii
 Susţinerea stabilirii şi dezvoltării colaborărilor internaţionale, în plan educaţional

şi ştiinţific
 Promovarea unui dialog constructiv cu studenţii, în vederea identificării căilor

comune de îmbunătăţire a activităţilor academice şi extra-academice
 Creativitate şi flexibilitate în abordarea soluţiilor noi, prin promovarea şi sprijinirea

ideilor sau soluţiilor novatoare, care pot spori calitatea şi eficienţa activităţilor
didactice, ştiinţifice sau administrative din universitate

 Concentrarea preocupărilor pe calitatea activităţilor educaţionale şi de cercetare
ştiinţifică, pe asigurarea şi dezvoltarea resurselor financiare şi materiale, în
scopul amplificării vizibilităţii naţionale şi internaţionale a universităţii

 Susţinerea dezvoltării şi stimulării resursei umane
 Responsabilizarea fiecărui nivel decizional în propunerea unor soluţii, în luarea şi

aplicarea hotărârilor adoptate
 Adecvarea cadrului procedural pentru desfăşurarea tuturor activităţilor didactice,

ştiinţifice, sociale şi administrative din universitate
 Susţinerea cu fermitate a obiectivelor propuse şi acceptate de membrii

universităţii în faţa reprezentanţilor autorităţilor locale şi naţionale
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1. Obiective și strategii privind activitatea didactică și de
asigurare a calității în cadrul universităţii

În contextul educaţional actual, dependent de cel social şi economic, poziţia de
top a universităţii noastre, tradiţia şi continuitatea acesteia în activităţile didactice şi de
cercetare nu mai reprezintă garanţii suficiente pentru atragerea unui mare număr de
candidaţi la studiile universitare organizate. De aceea, este prioritară adaptarea
strategiei universităţii noastre privind educaţia şi promovarea universităţii, o adaptare
care să presupună păstrarea identităţii şi experienţei academice, însă şi flexibilitate a
programelor de studii în structura acestora, precum şi în volumul şi relevanţa
informaţiilor transmise studenţilor.

Deşi impactul negativ al fenomenelor menţionate mai sus se manifestă
predominant şi direct asupra ocupării cifrei de şcolarizare la studiile de licenţă, nu
trebuie deloc omis faptul că acesta se propagă şi la ciclurile universitare de masterat şi
doctorat.

Prin vocaţie şi funcţiuni, instituţiile de învăţământ superior au menirea de a
contribui la construcţia şi afirmarea unei societăţi a cunoaşterii şi învăţării. Menirea
universităţii este de a genera, prezerva, disemina şi a aplica cunoştinţele spre beneficiul
comunităţii şi naţiunii în general. Pentru atingerea acestui scop universitatea îşi
propune:

1.1. Obiective și strategii generale

Obiectivele generale în domeniul activităţii didactice sunt:
 instituirea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare

şi educaţie;
 păstrarea identităţii şi experienţei academice însoţită de o flexibilitate a

programelor de studii precum şi creşterea volumului şi relevanţei informaţiilor
transmise studenţilor;

 susţinerea fermă, coerentă şi adaptată a iniţiativelor relevante de promovare a
ofertei şi valorilor educaţionale şi ştiinţifice ale universităţii, pentru creşterea
atractivităţii sale, a vizibilităţii naţionale şi internaţionale;

 asigurarea calităţii programelor de studii de licenţă, masterat şi a altor programe
de educaţie şi formare continuă, în contextul nivelului actual de cunoaştere şi de
dezvoltare a societăţii;

 accederea unor poziţii superioare în ierarhia universităţilor din România şi la nivel
internaţional;

 informatizarea activităţilor didactice;
 implicarea activă şi consistentă a universităţii în viaţa socială şi economică la

nivel local, regional şi naţional.
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1.2. Obiective și strategii privind procesul de învăţământ

1.2.1. Abordarea sistemică a activităţii didactice

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi” din Iaşi promovează adoptarea unei
abordări bazate pe proces în dezvoltarea, implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii
sistemului de management al calităţii, în scopul creşterii satisfacţiei clientului prin
îndeplinirea cerinţelor sale.

Obiective:

 Elaborarea de proceduri privind analiza programelor de studii şi a disciplinelor în
cadrul departamentelor, consiliilor facultăţilor şi Senatului universităţii.
Strategie: Se vor actualiza şi îmbunătăţi permanent procedurile privind
autoevaluarea / evaluarea programelor de studii.
Valoare estimată: 3.000 lei/an
Răspunde: Prorectorul Didactic şi Asigurarea Calităţii
Termen: 31.12.2017

 Dezvoltarea programelor interdisciplinare, în principal de masterat, prin
concretizarea colaborărilor dintre facultăţi.
Strategie: Se vor încuraja parteneriatele dintre facultăţi pentru acreditarea
programelor de studii comune.
Valoare estimată: 3.000 lei/an
Răspund: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, CEAC, Decanii
facultăţilor, Directorii departamentelor
Termen: permanent

 Perfecţionarea continuă a programelor de studii prin corelarea planurilor de
învăţământ cu progresul ştiinţific şi tehnologic pentru creşterea inserţiei
absolvenţilor pe piaţa muncii .
Strategie: Introducerea, la ciclul de licenţă şi/sau masterat, a unor cursuri de
antreprenoriat, dedicate iniţiativelor unor activităţi/afaceri proprii.
Introducerea la studiile universitare de licenţa a cursului de „Specialist în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, finalizat cu eliberarea Certificatului de
absolvire, care asigură cunoştinţele fundamentale formulate de prevederile
legislative actuale, cunoştinţe solicitate de angajatori.
Valoare estimată: 3.000 lei/an
Răspund: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, CEAC, Decanii
facultăţilor, Directorii departamentelor
Termen: permanent

 Îmbunătăţirea tehnologiei didactice prin extinderea utilizării TIC.
Strategie:  Asigurarea structurii informatice pentru promovarea materialelor
didactice de tip e-learning şi a modalităţilor de evaluare on-line a studenţilor.
Valoare estimată: 20.000 lei/an
Răspund: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, Prorectoratul
Informatizare şi Comunicaţii Digitale, CEAC, Decanii facultăţilor, Directorii
departamentelor
Termen: permanent
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 Întinerirea continuă a colectivului de cadre didactice prin atragerea spre cariera
universitară a tinerilor absolvenţi ai studiilor doctorale.
Strategie: Motivarea cadrelor didactice în plan financiar, profesional, moral,
pentru asigurarea unei calităţi sporite a activităţii didactice. Asigurarea
continuităţii activităţilor didactice ale departamentelor prin promovarea şi
susţinerea perfecţionării cadrelor didactice tinere.
Răspund: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calitătii, CEAC, Decanii
facultăţilor, Directorii departamentelor
Termen: permanent

 Evaluarea şi promovarea cadrelor didactice în funcţie de performanţele didactice
şi ştiinţifice.
Răspund: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calitătii, CEAC, Decanii
facultăţilor, Directorii departamentelor
Termen: permanent

 Perfecţionarea criteriilor de selecţie a candidaţilor pentru învăţământul superior.
Strategie: Aplicarea unor metode active de selecţie pentru atragerea
absolvenţilor performanţi din licee către Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”
din Iaşi.
Valoare estimată: 10.000 lei/an
Răspund: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calitătii, CEAC, Decanii
facultăţilor, Directorii departamentelor, Reprezentanţii asociaţiilor studenţeşti
Termen: permanent

1.2.2. Orientarea proiectării programelor de studii conform necesităţilor
studentului

Deoarece o instituţie de învăţământ superior are necesităţi şi aşteptări foarte
specifice, definirea acestora intră în competenţa conducerii academice. Succesul
universităţii depinde de înţelegerea şi satisfacerea necesităţilor şi aşteptărilor curente şi
viitoare ale actualilor şi potenţialilor clienţi şi utilizatori finali precum şi de înţelegerea şi
considerarea necesităţilor şi aşteptărilor altor părţi interesate.

În acest scop, universitatea va acţiona pentru:
 Dezvoltarea culturii calităţii ca act de manifestare a unui set de reflexe atitudinale

la nivel individual şi organizaţional, într-un cadru normativ statuat de norme sau
de bune practici, care să conducă la atingerea unor standarde de calitate în toate
structurile componente ale universităţii

 Monitorizarea, prin metode ştiinţifice, a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor,
urmărindu-se traseul profesional si gradul de satisfacţie a acestora, privind gradul
de corelare a pregătirii universitare cu cerinţele pieţei muncii;

 Menţinerea si dezvoltarea legăturilor cu agenţii economici locali, regionali si
naţionali, în vederea realizării unui dialog permanent, finalizat cu actualizarea
permanentă a curriculei, astfel încât să se asigure o armonizare a cunoştinţelor
predate studenţilor cu cerinţele de pe piaţa muncii;

 Dezvoltarea, in continuare, a culturii creativităţii, prin introducerea de noi cursuri,
sau capitole de cursuri, dedicate stimulării creativităţii ştiinţifice/ tehnice si
protecţiei proprietăţii intelectuale, in toate ciclurile de studii universitare;

 Sprijinirea activităţilor de depunere de cereri de brevete de invenţie şi de
participare la manifestări naţionale şi internaţionale dedicate creativităţii ştiinţifice
şi tehnice;
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 Asigurarea unui traseu academic al tuturor membrilor corpului profesoral, în
concordanţă cu aspiraţiile personale şi cu performanţele individuale didactice şi
de cercetare;

 Dezvoltarea portofoliului de programe de învăţământ cu frecvenţă redusă;
 Acreditarea de noi programe de studii in limbi de circulaţie internaţională;
 Intensificarea acţiunilor pentru atragerea studenţilor din alte ţări, inclusiv prin

asigurarea facilităţilor necesare pentru desfăşurarea anului pregătitor în limba
română pentru studenţii străini;

 Atragerea pentru cariera didactică şi de cercetare a celor mai performanţi tineri
(masteranzi şi doctoranzi);

 Dezvoltarea legăturilor cu agenţii economici din tara si străinătate în vederea
desfăşurării practicii studenţilor;

 Sprijinirea implementării tehnicilor şi metodelor de predare/ învăţare/ evaluare de
tip e-learning/ blended-learning etc.;

 Perfecţionarea continua a personalului universităţii în domeniul asigurării calităţii;
 Diseminarea în rândul cadrelor didactice a tehnicilor şi metodelor moderne de

predare/ învăţare/ evaluare;
 Sprijinirea editării de materiale didactice moderne pentru toate ciclurile de studii

universitare.

1.3. Obiective și strategii privind asigurarea calităţii procesului didactic

 Evaluarea instituţională internă
Răspund: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, CEAC, Decanii
facultăţilor, Directorul General Administrativ

 Introducerea de noi programe universitare de licenţă. Autorizarea provizorie a
unor programe de studii de licenţă şi masterat în limbi de circulaţie internaţională
(engleză, franceză) în vederea creşterii schimburilor academice cu universităţi
europene şi atragerea de studenţi din spaţiul comunitar şi din ţări în curs de
dezvoltare.
Valoare estimată: 150 000 lei
Răspund: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, CEAC, Decanii
facultăţilor, Directorii departamentelor
Termen: 31.12.2017

 Propuneri de noi programe postuniversitare de formare şi dezvoltare continuă şi
de conversie profesională. Dezvoltarea ofertei universităţii pentru educaţie
permanentă prin studiul cererii pentru astfel de programe din partea
învăţământului preuniversitar liceal şi vocaţional, a mediului economic, a
administraţiei locale.
Valoare estimată: 2 000 lei/an
Răspund: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, CEAC, Decanii
facultăţilor, Directorii departamentelor
Termen: permanent

 Revizuirea procedurilor, metodologiilor, instrucţiunilor de lucru, ghidurilor etc., din
domeniul calităţii, elaborate la nivelul universităţii.
Strategie: Se vor colecta, în mod permanent, feed-back-uri de la comunitatea

academică în ceea ce priveşte modul de aplicare a procedurilor, metodologiilor,
instrucţiunilor de lucru, ghidurilor etc. De asemenea, la sfârşitul semestrului II al
fiecărui an universitar se va realiza o chestionare sistematică a comunităţii
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academice şi se vor sistematiza informaţiile colectate. Se va elabora o strategie
de revizuire a documentaţiei, astfel încât să se respecte toate intercondiţionările,
constrângerile şi legăturile existente între proceduri, metodologii, ghiduri etc.
Răspunde: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, CEAC
Termen: Permanent

 Atragerea de fonduri din surse naţionale şi europene pentru dezvoltarea de
programe în domeniul calităţii.
Strategie: Se va urmări, în mod permanent, procesul de deschidere de noi

competiţii de finanţare din surse naţionale şi europene pentru dezvoltarea de
programe/ proiecte în domeniul calităţii. Se va elabora o listă de teme potenţiale
care ar putea face obiectul unor programe/ proiecte în domeniul calităţii în
învăţământul superior.
Răspunde: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, CEAC
Termen: Permanent

 Perfecţionarea personalului universităţii în domeniul calităţii.
Strategie: Se va efectua o analiză de nevoi în domeniul perfecţionării
personalului în domeniul calităţii şi se va elabora un program de perfecţionare în
acest sens.
Răspunde: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, Preşedintele CEAC.
Termen: Permanent.

 Realizarea unui studiu privind angajabilitatea absolvenţilor universităţii.
Strategie: Introducerea la nivelul fiecărei facultăţi şi al Departamentului de
Pregătire a Personalului Didactic, prin Registrul Matricol Unic - REI, a
programelor informatice de gestionare a activităţii didactice până la traseul urmat
de absolvenţi pe piaţa muncii.
Răspund: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, Decanii facultăţilor,
Directorii departamentelor
Termen: 31.12.2017

 Atragerea unui număr tot mai mare de candidaţi, absolvenţi de liceu, la
programele de studii ale universităţii.
Strategie: Accesarea fondurilor care vor fi puse la dispoziţie de către M.E.N.C.S.,
în parteneriat cu Banca Mondială pentru crearea de parteneriate licee-
universităţi, în ideea atragerii absolvenţilor de liceu prin şcoli de vară, centre de
consiliere şi orientare profesională etc.
Răspund: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, Decanii facultăţilor,
Directorii departamentelor
Termen: permanent

 Atragerea de fonduri din Fondul de Dezvoltare Instituţională – FDI destinat
universităţilor de stat pentru creşterea capacității instituționale, îmbunătățirea
calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice,
corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii.
Strategie: Se va urmări procesul de deschidere de noi competiţii de finanţare din

Fondul de Dezvoltare Instituţională – FDI. Se va elabora o listă de teme
potenţiale care ar putea face obiectul unor proiecte eligibile.
Răspunde: Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii, CEAC
Termen: Permanent
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2. Obiective și strategii privind cercetarea – dezvoltarea și
inovarea în cadrul universității

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIasi) este o universitate de
cercetare avansată şi educaţie, a cărei misiune este să desfăşoare activităţi specifice de
creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în
domeniile fundamentale Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism, precum şi în
domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional,
naţional şi internaţional.

Pentru crearea şi valorificarea inovatoare a cunoaşterii, Universitatea îşi asumă:
a. rolul de transmitere a cunoştinţelor către noile generaţii, de formare

profesională prin studii de licenţă, de masterat, de doctorat şi postuniversitare,
stimulând gândirea şi creativitatea, care să asigure şanse reale în competiţia
pe piaţa forţei de muncă. În acelaşi timp, Universitatea se adresează întregii
societăţi, în vederea educării şi instruirii permanente, în concordanţă cu
evoluţia ştiinţei şi tehnologiei la nivel mondial;

b. desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer
tehnologic, valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora, cu rol de
componente inseparabile de procesul instructiv–formativ, pentru a contribui la
progresul tehnologic, economic şi social–cultural, în sensul dezvoltării
durabile şi al evoluţiei către societatea cunoaşterii.

Principial deschisă inovației în activitatea de cercetare științifică și de educație,
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași își evaluează și își îmbunătățește
continuu activitățile și performanțele prin considerarea atentă a bunelor practici
naționale și internaționale, prin stimularea cadrelor didactice și cercetătorilor cu
performanțe deosebite în cercetarea științifică, prin stimularea colaborărilor inter-
disciplinare, a dezvoltării infrastructurii proprii și a parteneriatelor de cooperare naţională
şi internaţională, prin accentuarea activităţilor de diseminare și transfer tehnologic și
organizarea manifestărilor științifice de prestigiu pe plan național și internațional.

 Susţinerea, dezvoltarea şi recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică pentru
creșterea vizibilității TUIasi la nivel național, european și mondial.
Strategii
 Revizuirea Regulamentului de Cercetare științifică a TUIasi și completarea

Procedurilor de evaluare academică/ Procedurilor de management/
organizaționale cu  indicatori care consideră rezultatele activităților de
cercetare-dezvoltare-inovare, precum și investiția în cercetare din venituri
proprii/sponsorizări pentru susținerea centrelor de cercetare/laboratoarelor
performante;

 Focalizarea în activitatea de cercetare științifică şi în evaluarea academică pe
rezultatele cercetării/dezvoltării/inovării definite conform categoriilor de mai jos
și raportate anual (alte categorii de indicatori impuși de legislația națională pot
completa aceste raportări):
a. articole publicate de tip ISI (Web of Science și Web of Knowledge).

Acestea se referă la publicaţiile apărute în reviste cotate ISI, reviste cu
factor de impact și Scor Relativ de Influență (ISI Web of Science), articole
publicate integral în Volume indexate ISI Web of Knowledge;

b. articole publicate în reviste cuprinse în Baze de Date Internaționale (BDI)
cum ar fi, de exemplu: EBSCO, ENGINEERING VILLAGE, INDEX
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COPERNICUS, SCOPUS, CABI, CHEMICAL ABSTRACTS,
ZENTRALBLATT, THOMSON REUTERS (pentru revistele fără factor de
impact), etc.;

c. articole publicate în reviste recunoscute CNCS (buletine ale universităților
sau reviste recunoscute pe plan national);

d. brevete de invenţie acordate/ cereri de brevete naţionale, europene şi/sau
triadice;

e. produse şi servicii inovative implementate în mediul socio-economic care
se bazează pe brevete de invenţie şi/sau înregistrări ORDA;

f. cărți/capitole de cărți publicate pe plan național în Edituri recunoscute
CNCS;

g. cărți/capitole de cărți publicate pe plan internațional în Edituri recunoscute;
h. contracte/grant-uri de cercetare știintifică naționale (cu finanțare din surse

de la buget, private, grant-uri interne de cercetare);
i. contracte/grant-uri de cercetare stiintifica internationale (cu finantare din

programe de cercetare europene/internationale sau private);
j. participări la conferințe/workshop-uri naționale/internaționale, organizarea

de astfel de manifestări științifice;
k. apartenența în comitete editoriale ale revistelor cotate ISI, conferințe

invitate la manifestări științifice internaționale, stagii de cercetare externă
(excluzând programele Erasmus);

l. recunoașterea colaborărilor știintifice internaționale (de ex. Programe
doctorale sau post-doc în co-tutela, organizarea de manifestări științifice
internaționale în parteneriat cu universități străine, titluri de doctor honoris
causa primite, premii pentru activitatea de cercetare/inovare, etc.)

m. investiții în dotări pentru activitatea de cercetare-dezvoltare (cu referire la
investițiile realizate prin grant-uri interne sau externe, sponsorizări, etc).
Observatie: Toate realizările care susțin activitatea CDI sunt considerate
doar în cazul menționării distincte a afilierii la Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIasi), Facultatea......, Departamentul ....
(sau Centrul de Cercetare.........)

 Susținerea și dezvoltarea publicațiilor științifice ale TUIasi: Buletinul Institutului
Politehnic din Iași și revista cotata ISI, Environmental Engineering and
Management Journal;

 Susținerea și dezvoltarea publicării monografiilor, a cărților de specialitate, a
volumelor conferințelor naționale/internaționale, a noi serii tematice și a
tezelor de doctorat prin intermediul Editurii POLITEHNIUM;

 Organizarea/Participarea la conferințe de specialitate pentru diseminarea
rezultatelor CDI și pentru facilitarea parteneriatelor naționale și internaționale.

 Creşterea competitivității TUIasi în spațiul național și european al cercetării prin
dezvoltarea domeniilor de excelență și stimularea participării la competiții de
granturi naționale și internaționale
Strategii:
 Afirmarea personalităţii universităţii prin identificarea domeniilor de excelenţă

în cercetare şi concentrarea resurselor în aceste direcţii; definirea direcțiilor
strategice prioritare pentru cercetarea științifică ale TUIasi se va realiza
considerând domeniile științifice prioritare la nivel internațional/național, în
acord cu Strategia Națională pentru Cercetare și Strategia de Cercetare
Dezvoltare și Inovare (2014-2020) pentru specializare inteligentă.

 Intensificarea activității de depunere a cererilor de finanțare pentru
competițiile naționale și internaționale (PN III, H2020, POC, POCU etc.);
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 Constituirea Consiliului Consultativ al Cercetării format din reprezentanți ai
domeniilor de studiu și facultăților, care va fi implicat prin grupurile de lucru în
fundamentarea și formularea propunerilor care vizează măsuri și decizii cu
privire la activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare la nivelul TUIasi;

 Susținerea activității centrelor de cercetare la nivelul facultăților/universității va
considera indicatori ai performanței acestora cum ar fi:
- Portofoliul ştiinţific al Centrelor de cercetare considerând indicatorii de

rezultat prezentați anterior dar și alți indicatori specifici, cum ar fi: numărul
de cercetători reprezentanți ai diferitelor discipline implicați în proiecte de
cercetare finanțată, numărul de proiecte câştigate anual în competiţiile de
cercetare pe direcţii prioritare de către centrele de cercetare, etc.;

- Colaborarea dovedită cu Școlile doctorale și participarea membrilor
Centrelor de cercetare în comisii de îndrumare a activității doctoranzilor și
a cercetătorilor post-doc;

 Susţinerea financiară şi logistică a desfăşurării şi dezvoltării activităţii de
cercetare ştiinţifică şi inovare performantă în cadrul tuturor centrelor de
cercetare sau colectivelor, în scopul generării premiselor de creare a plus-
valorii şi oferire de consultanţă sau servicii prin cercetare şi inovare.

 Crearea unei aplicații tip bază de date pentru colectarea în timp real a
rezultatelor obținute de membrii comunității academice a TUIasi în activitatea
de cercetare-dezvoltare și inovare. Datele colectate vor permite generarea
diferitelor rapoarte necesare evaluărilor (instituționale, programe de studii.
școli doctorale, individuală etc.).

 Dezvoltarea, susținerea și stimularea resurselor umane; Recunoașterea
performanțelor științifice prin acordarea Premiilor de excelență în cercetarea
științifică din TUIasi;
Strategii:
 Susținerea financiară a competiției interne de granturi destinate cadrelor

didactice tinere, organizată anual. Fondurile alocate vor putea fi utilizate
pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare, achiziționarea materialelor,
efectuarea mobilităţilor externe pentru membrii echipelor etc.

 Creșterea atractivității pentru cercetarea științifică prin stimularea participării
cercetătorilor tineri (masteranzi, doctoranzi, cercetători post-doc) în proiectele
de cercetare științifică cu finanțare națională și internațională în calitate de
colaboratori în echipele de proiect ale TUIasi sau directori de proiect (în
proiecte de tip “tinere echipe de cercetare” sau post-doc);

 Selectarea cadrelor didactice tinere dintre masteranzii, doctoranzii sau
cercetătorii post-doc cu rezultate excepţionale în activitatea de cercetare
ştiinţifică, care au derulat programe de doctorat în cotutelă, cu conducători
științifici din țară și străinătate;

 Stimularea participării tinerilor cercetători la programe de formare și
diseminare a rezultatelor cercetării științifice prin finanțare din fondurile
proiectelor de cercetare sau/și din fondurile proprii ale universității;

 Susținerea demersului de obținere de burse/stagii de documentare şi
cercetare pe direcții prioritare de cercetare ale TUIasi (în baza unor colaborări
internaţionale sau naţionale existente sau nou iniţiate);

 Susținerea participării la cursurile de formare în managementul cercetării a
cadrelor didactice și cercetătorilor cu experiență deosebită și abilități de
management de proiect în vederea formării experţilor/manageri în cercetare
științifică, capabili să redacteze proiecte instituţionale majore de dezvoltare a
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cercetării/infrastructurii și de participare în programe internaționale de
cercetare.

 Organizarea competiției pentru acordarea premiilor de excelenţă în
cercetarea ştiinţifică la nivelul Universităţii Tehnice Iasi. Se vor acorda
următoarele premii: a) Premiul pentru cercetătorul cu cele mai bune
performanțe în cercetarea științifică în anul....(articole publicate în sistem ISI
Web of Science și Web of Knowledge, cărți, citări în reviste cotate ISI, etc); b)
Premiul pentru tânărul cercetător cu cele mai bune performante în cercetarea
științifică în anul...(criterii similare ca la punctul a), pot participa
doctoranzi/cercetatori cu titlul de doctor/cercetători post-doc); c) Premiul
pentru cele mai bune performanțe în inovare și transfer tehnologic în
anul...(se va considera numărul de brevete acordate, cereri de brevete, număr
de înregistrări ORDA, activități de transfer tehnologic finalizate, etc); d)
Premiul pentru grupul care a contribuit la atragerea celor mai multe fonduri
pentru cercetare în anul ....(se vor considera sumele atrase prin proiecte de
cercetare științifică câștigate prin competiții naționale și internaționale,
contracte de cercetare cu agenți economici, sponsorizări pentru a achiziționa
aparatură de cercetare, etc. Se vor acorda premii sub forma greanturilor
pentru participarea la manifestări științifice internaționale în valoare de maxim
1000 de euro pentru fiecare categorie.

 Alocarea de fonduri pentru susţinerea taxelor necesare evaluării şi brevetării
cererilor de brevet depuse de membrii universităţii;

 Susţinerea organizării de către facultăţi sau departamente a manifestărilor
ştiinţifice şi promovarea intensă a acestor evenimente, în scopul amplificării
impactului în mediul ştiinţific şi, implicit, al prestigiului universităţii.

 Îmbunătăţirea și valorizarea infrastructurii de cercetare pentru a sprijini activităţi
de cercetare performantă, cu vizibilitate națională și internațională
Strategii:
 Facilitarea funcţionării Centrelor de cercetare/ Laboratoarelor și colectivelor

de cercetare performante şi sprijinirea activității de acreditare specifică a
acestora;

 Instituirea unui mecanism financiar în care de veniturile atrase prin activitatea
de cercetare ştiinţifică să beneficieze centrele/ colectivele implicate;
Susţinerea financiară pentru activitatea performantă în cercetarea științifică
(inclusiv prin alocare strategică de resurse la nivel intern și direcționare
prioritară a resurselor pentru cercetare științifică în funcție de infrastructura și
performanțele anterioare);

 Creşterea accesului la infrastructuri de cercetare performante prin
participarea la mari infrastructuri naționale/internaţionale de cercetare şi
stimularea creării de laboratoare performante cu utilizatori multipli;

 Depunerea unor proiecte care vizează extinderea și/sau consolidarea
infrastructurii de cercetare (POC, POR);

 Continuarea accesului 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 și în colaborare cu
Biblioteca TUIasi.

 Creșterea implicării TUIasi în definirea politicilor regionale și naționale, asumarea
unui rol activ în dezvoltarea economică și socială la nivel local / regional /
național / internațional
Strategii:
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 Participarea activă a reprezentanților universității la Consiliul Regional al
Inovării și în Comisia Consultativă Academică, organisme constituite pentru
dezvoltarea și sprijinirea activității de cercetare specifică a acestora;

 Continuarea parteneriatelor prin programele de colaborare cu mediul
economico-social şi dezvoltarea programelor de tip CDI finanţate prin PNCDI
III sau H2020 și a colaborărilor cu finanţare regională pe plan naţional sau
internaţional; Implicarea activă a universității în cluster-ele din care face parte;

 Dezvoltarea programelor de colaborare transfrontalieră (România, Moldova,
Ucraina, Bulgaria) și inițiative regionale tematice la nivel european;

 Atragerea de cercetători/profesori de renume internațional pentru a susține
conferințe invitate sau workshop-uri în cadrul Workshop-urilor exploratorii sau
a Școlilor de vară, cu finanțare din programe naționale sau europene;

 Dezvoltarea parteneriatului cu Parcul tehnologic TEHNOPOLIS, inclusiv prin
derularea de evenimente de diseminare a programelor de cercetare științifică
și inovare (conferințe, workshop-uri, etc)  sau a vizitelor de studiu/stagii de
practică la firmele din cadrul TEHNOPOLIS;

 Dezvoltarea unor proiecte de cercetare comune (inclusiv bazate pe cercetări
susținute prin programe doctorale) cu firme private și parteneri industriali
reprezentativi;

 Dezvoltarea activităţilor de inovare și transfer tehnologic, de creare de start-
up-uri și spin-off-uri inovative bazate pe proiecte inovative ale studenților și
cadrelor didactice și a activităților de cercetare participativă care contribuie la
dimensiunea economica și socială a universităţii;

 Dezvoltarea infrastructurii pentru inovare și transfer tehnologic al TUIASI prin
depunerea unor proiecte în cadrul POR pentru constituirea unui incubator de
afaceri și dezvoltarea CTT POLYTECH.

 Sprijinirea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare prin stimularea
performanţei Centrelor de cercetare/ excelență și dezvoltarea structurilor suport
pentru administrarea proiectelor CDI și realizarea transferului tehnologic;
Asigurarea continuă a accesului la resurse de informare/documentare
electronice.
Strategii:
 acreditarea CTT Polytech ca entitate a infrastructurii de inovare și transfer

tehnologic, aderarea la RENNIT; realizarea unui site propriu care să permită
promovarea rezultatelor activității de CDI, cu potențial de transfer la agenții
economici;

 consolidarea activității Biroului management și monitorizare proiecte de
cercetare din cadrul DMMP, cu accent pe creșterea activităților de informare
și suport adresate membrilor comunității academice a TUIasi;

 Consolidarea Biroului de management al proiectelor cu finanțare externă prin
angajarea personalului cu experiență dovedită în acest domeniu; Dezvoltarea
unui sistem de informare de tip newsletter cu privire la stadiul competițiilor
organizate în cadrul programelor operaționale și fonduri europene.

 Menținerea/dezvoltarea procedurilor de organizare, monitorizare și evaluare a
performanțelor în cercetarea științifică;

 Continuarea accesului  on-line la resursele de informare/documentare
electronice prin Asociatia AnelisPlus (la care TUIasi este partener) și în
colaborare cu Biblioteca TUIasi;

 Dezvoltarea promovării activităților de cercetare-dezvoltare-inovare și
diseminare prin site-uri web actualizate/atractive la nivel de
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universitate/facultăți/centre de cercetare/Serviciul Polytech/proiecte de
cercetare, pliante specifice, postere, etc;

 Revizuirea și publicarea broșurii „TUIasi Research Programmes” de către
Prorectoratul CDI și elaborarea Rapoartelor anuale de cercetare de către
Centrele de Cercetare.
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3. Obiective și strategii privind studiile universitare de doctorat
în cadrul universității

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) are drept misiune
asigurarea condițiilor de desfășurare a ciclului superior de studii universitare în vederea
dezvoltării resurselor umane pregătite pentru cercetare științifică și inserție pe piața
muncii înalt calificate. Acestă misiune poate fi îndeplinită prin atragerea de absolvenți
merituoși și motivați pentru a-și pregăti teze de doctorat precum și prin susținerea
cadrelor didactice în obținerea certificatelor de abilitare. Astfel, creșterea numărului de
doctoranzi de calitate este o prioritate a CSUD, urmărindu-se în continuare promovarea
și valorificarea resurselor științifice umane precum și utilizarea și îmbunătățirea
infrastructurii de cecetare. De asemenea, este încurajată încheierea acordurilor de
colaborarea pentru realizarea tezelor în cotutela precum și participarea cercetătorilor
tineri în programe post-doctorale.

CSUD are în subordine 10 Scoli Doctorale care funcţionează la nivelul facultăţilor
de: Automatică şi Calculatoare, Construcţii şi Instalaţii, Construcţii de Maşini şi
Management Industrial, Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată,
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Hidrotehnică, Geodezie şi
Ingineria Mediului, Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Mecanică, Ştiinţa şi Ingineria
Materialelor, Textile Pielărie şi Management Industrial.

Obiectivul prioritar al Şcolilor Doctorale este legarea pregătirii doctoratului de
cercetarea ştiinţifică. În acest sens, pe toată durata studiilor de doctorat, doctoranzii
sunt cooptaţi în diverse programe de cercetare prin intermediul cărora îşi finalizează
tezele de doctorat.

Domeniile fundamentale acreditate la universitate sunt: Ştiinţe inginereşti şi
Ştiinţe exacte.

La nivelul Şcolilor Doctorale sunt acreditate domeniile prezentate în tabelul de
mai jos.

Nr.
crt. Facultatea Domeniul

1. Automatică şi Calculatoare
1. Calculatoare şi tehnologia
informaţiei
2. Ingineria sistemelor

2. Construcţii şi Instalaţii Inginerie civilă
3. Construcţii de Maşini şi Management Industrial Inginerie industrială

4. Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
1. Inginerie electrică
2. Inginerie energetică
3. Inginerie industrială

5. Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Inginerie electronică şi
telecomunicaţii

6. Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 1. Inginerie civilă
2. Inginerie geodezică

7. Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

1. Inginerie chimică
2. Ingineria materialelor
3. Ingineria mediului
4. Chimie

8. Mecanică Inginerie mecanică
9. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Ingineria materialelor

10. Textile - Pielărie şi Management Industrial
1. Inginerie chimică
2. Inginerie industrială
3. Inginerie şi management
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Principalele obiective ale I.O.S.U.D.-TUIASI sunt:
 Dezvoltarea de programe de studii integrate în parteneriat cu universităţi

româneşti şi europene care să conducă şi la obţinerea de diplome comune
(joint degrees);

 Adaptarea studiilor doctorale la tematicile concrete, contractate şi cu
mediul economic  şi social;

 Atragerea de fonduri suplimentare pentru a facilita doctoranzilor cu
rezultate de excepţie perioade suplimentare de studiu în străinătate în
vederea obţinerii diplomei duble;

 Facilitarea acordării de burse de studiu de către companii doctoranzilor
selectaţi în vederea angajării după absolvire în companiile respective;

 Propunerea unor noi proiecte finanţate din Fonduri Structurale;
 Actualizarea paginii Web a C.S.U.D. în vederea atragerii unui număr cât

mai mare de doctoranzi.
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4. Obiective şi strategii privind managementul resurselor

În mod evident şi, se poate spune, tradiţional, principala sursă de finanţare a
universităţii o reprezintă finanţarea dupa numărul de studenţi (fizici sau echivalenţi-
unitari). Din păcate, tendinţa manifestată în ultimii ani este aceea de scădere a
numărului total de studenţi, ceea ce a atras reducerea finanţării de la buget.

De aceea, trebuie pus serios accentul pe sursele alternative de finanţare, care să
fie consecinţa, in principal, a activităţilor de cercetare, inovative, de acordare de servicii
si consultanţă.

În acest context, consideăm ca prioritare următoarele obiective care să asigure şi
să menţină o stare financiară corespunzătoare poziţiei universităţii noastre:
 Atragerea unui număr mai mare de candidaţi pentru toate ciclurile studiilor

universitare;
 Transformarea universităţii într-o universitate antreprenorială, în respectul deplin

al valorilor academice ale acesteia:
 Deşi noţiunea de antreprenoriat universitar nu este nouă (în esenţă, universitatea

antreprenorială include activitatea economică ca dimensiune suplimentară celei
didactice şi de cercetare, având ca scop principal creşterea independenţei
financiare a universităţii – Burton R. Clark, Towards entrepreneurial university,
Paideia Publishing House, 2000), adaptarea universităţilor româneşti la contextul
actual prin antreprenoriat nu este deloc evidentă. Antreprenoriatul universitar se
bazează pe capacitatea managementului de a se adapta eficient şi inovativ
schimbărilor mediului social şi economic, de a se orinta cererilor acestui mediu,
îmbinând tradiţia universitară cu noile tendinţe. Astfel, este evident faptul că
diversificarea surselor de finanţare la care să contribuie în mod direct
universitatea, prin potenţialul său uman şi material, reprezintă tot o prioritate.

Putem asigura o finanţare sigură, de durată şi consistentă prin:
 Susţinerea financiară şi logistică pentru dezvoltarea şi acreditarea

centrelor şi laboratoarelor de analiză, diagnoză, consultanţă sau a altor
tipuri de servicii

 Analiza oportunităţii înfiinţării şi reiînfiinţării, cu susţinere logistică, a
unor centre de microproducţie

 Crearea şi susţinerea financiară şi logistică a unor incubatoare de
afaceri, de idei, start-up-uri, spin-off-uri etc., în care să fie implicaţi şi
studentii

 Inchirierea spaţiilor disponibile ale universităţii cu prioritate către firmele
cu care universitatea poate colabora în cercetare, proiectare,
consultanţă, servicii etc., astfel încât, în afara veniturilor din chirie,
universitatea să fie partener

 Incurajarea şi susţinerea depunerilor de proiecte pentru dezvoltarea
resursei umane şi a infrastructurii, precum şi susţinerea acestor
proiecte pe parcursul derulării lor

 Derularea unor programe postuniversitare cu taxă atractive, adresate
specialiştilor din diferite domenii industriale, economice sau din
învăţământul preuniversitar

 Crearea în campusul academic a unor puncte de desfacere a
produselor realizate în cantina universităţii, care să înlocuiască
chioşcurile actuale şi să susţină finanţarea cantinei universităţii.

 Dezvoltarea bazei materiale a universităţii:
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În mod evident, toate activităţile universităţii sunt susţinute de o
infrastructură didactică, de cercetare, administrativă şi socială
corespunzătoare.

Deşi în ultimii ani s-a constatat un real progres în ceea ce priveşte
reabilitatea bazei materiale, în principal în campus, însă şi al unor clădiri de
pe platforma didactică, considerăm că în perioada imediat următoare trebuie
să se ţină cont de următoarele obiective:
 Reabilitarea termică a clădirilor facultăţilor care nu au fost incluse în

programele anterioare
 Intensificarea demersurilor de natură relaţională cu factorii de decizie

locali, ministeriali etc., în vederea demarării şi finalizării reabilitării Aulei
„Gheorghe Asachi” şi a Bibliotecii universităţii şi, prin extindere, a
spaţiilor din corpul A aflate în administrarea universităţii noastre

 Susţinerea dezvoltării / creării infrastructurii necesare funcţionării
centrelor, a laboratoarelor sau a altor entităţi

 Reabilitarea / modernizarea căminelor din campus neincluse în
programul recent finalizat

 Evaluarea statutului juridic al terenurilor deţinute de universitate
 Incurajarea şi susţinerea depunerilor de proiecte pentru dezvoltarea

infrastructurii didactice şi de cercetare, precum şi susţinerea acestor
proiecte pe parcursul derulării lor

 Finalizarea modernizării sistemului informatic al universităţii (platformă
didactică şi campus), precum şi asigurarea mentenanţei acestuia.

4.1Obiective şi strategii manageriale şi de asigurare a calităţii

4.1.1. Obiectiv:
Raportarea, către Ministerul Educaţiei Naționale, a numărului de

studenţi fizici bugetaţi şi cu taxă (la 1 ianuarie şi 1 octombrie a fiecărui an)
cu încadrarea corectă a acestora pe domenii de studii în vederea obţinerii
finanţării instituționale.
Răspund: Rector, Prorectori, Director General Administrativ, Secretar şef
universitate
Termen: de două ori pe an

Strategia:
Întocmirea raportărilor se va face în baza solicitărilor primite de la

Ministerul Educaţiei Naționale, prin introducerea  datelor pe portalul web
pus la dispoziție de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului
Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (U.E.F.I.S.C.D.I.).

4.1.2. Obiectiv:
Implementarea riguroasă a Managementului Strategic

Răspund: Rector, Prorector Managementul Resurselor, Director General
Administrativ, Decani, Director Economic, Director DSS, Director
Bibliotecă, Administratori Şefi de facultate, Şef Serviciu Tehnic, Şef
Serviciu Administrativ – Patrimoniu, Şef Birou Achiziții Transport, Șef
Serviciu intern de prevenire şi protecţie,
Termen: permanent
Strategia:

Elaborarea Planului Strategic și a Planurilor operaționale
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4.1.3. Obiectiv:
Implementarea sistemului de control intern/managerial

Răspund: Rector, Prorectori, Director General Administrativ, Decani,
Director Economic, Director DSS, Director Bibliotecă, Administratori şefi
de facultate, şefi servicii şi birouri
Termen: permanent
Strategii:

Constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Universităţii
Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Elaborarea Programului de dezvoltare al sistemului de control
intern/managerial.

Realizarea unui training pe probleme specifice codului controlului
intern/managerial, la care să participe persoanele cu atribuţii de conducere
şi decizie din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi

4.1.4. Obiectiv:
Asigurarea calităţii managementului administrativ

Răspund: Rector, Prorectori, Director General Administrativ, Decani,
Director Economic, Director DSS, Director Bibliotecă, Administratori Şefi
de facultate.
Termen: permanent
Strategia:

Îmbunătăţirea calităţii managementului academic şi administrativ
la nivel de universitate, facultăţi, departamente, direcţii, servicii,
birouri, compartimente prin întocmirea şi actualizarea permanentă
a:

1. Manualului Procedurilor;
2. Regulamentului intern;
3. Procedurilor privind achiziţiile publice de produse/ servicii/

lucrări;
4. Programelor anuale estimative al achiziţiilor publice de

produse/servicii/lucrări;
5. Manualului pazei şi planului de pază.

4.1.5. Obiectiv:
Fundamentarea luării deciziilor şi asigurarea fluxurilor

informaţionale pentru transmiterea actelor decizionale
Răspund: Prorectori, Director General Administrativ, Decani, Director
Economic, Director DSS, Director Bibliotecă, Şefi de Servicii, Şefi de
Birouri, Administratori şefi de facultate
Termen: permanent
Strategia:

Elaborarea şi luarea deciziilor se va face pe baza studiilor de
oportunitate, analizelor de eficienţă, analizelor statistice, în vederea
reducerii factorilor de risc şi în conformitate cu actele normative în vigoare
şi asigurarea fluxurilor informaţionale (atât electronic, prin email, cât şi pe
suport de hârtie) pentru transmiterea actelor decizionale.
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4.2Obiective și strategii economico-financiare

În interiorul universităţii, în ansamblul mecanismului său funcţional, organizarea
funcţionării activităţii financiar-contabile este o chestiune de management, cu multe
implicaţii, care angajează resurse (materiale, umane, financiare, informaţionale).

Stilul de conducere practicat se va baza în continuare, pe promovarea
consecventă a principiilor:

 Asumarea răspunderii personale;
 Încredere în oameni;
 Dialog / consultare;
 Parteneriat;
 Minimizarea riscurilor şi maximizarea efectelor pozitive, care cresc

performanţele, reputaţia şi prestigiul.
Deoarece latura financiară se regăseşte în toate componentele activităţii

manageriale din universitate (în toate funcţiile actului managerial, în toate elementele
sistemului de management), managerul financiar-contabil trebuie să realizeze o
evaluare a informaţiei financiar-contabile, în funcţie de dimensiunea timp, conţinut şi
formă.

Obiective:
 întocmirea și aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al universităţii pe

anul 2017, repartizarea acestuia pe trimestre şi activităţi (Anexa nr. 6);
 întocmirea şi depunerea cu regularitate a cererilor de deschidere a

creditelor bugetatre cu încadrarea în prevederile trimestriale de cheltuieli
aprobate în buget la nivel de capitol şi titlu;

 rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017;
 analizarea soldurilor conturilor contabile astfel încât acestea să reflecte

operaţiunile patrimoniale ale universităţii şi să corespundă funcţiunii
stabilite în planul de conturi;

 întocmirea şi depunerea la termen a situaţiilor financiare trimestriale şi
anuale;

 efectuarea de analize periodice cu privire la execuţia veniturilor şi
cheltuielilor pe centre de cost, prin răspunsul rapid la solicitările
administratorilor de facultăţi în ce priveşte punctajul cu evidenţa contabilă;

 asigurarea fluxului informaţional şi organizatoric pentru desfăşurarea
misiunilor de audit;

 dezvoltarea şi continuarea modernizării sistemului informatic financiar –
contabil SICOB;

 să utilizeze activ şi optim toate resursele universităţii pentru realizarea cu
eficacitate şi eficienţă a misiunilor şi obiectivelor asumate;

 să furnizeze informaţii financiar-contabile pentru evaluarea şi prezentarea
patrimoniului şi rezultatelor  universităţii, atât prin intermediul
documentelor de bază, cât şi a documentelor de sinteză;

 să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea
şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa
financiară şi fluxurile de trezorerie;

 să asigure verificarea cu ajutorul informaţiilor contabile a modului de
păstrare şi utilizare a valorilor materiale şi băneşti, de gospodărire a
resurselor şi de control al respectării disciplinei financiare;

 să prezinte informaţii care să îndeplinească calităţi precum: exactitate,
complexitate, oportunitate, relevanţă, prezentare adecvată, capacitate de
integrare în sistem, usurinţă în elaborare şi exploatare, utilitate;
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 să întărească spiritul de responsabilitate şi să cultive comportamentul
performant în cadrul direcţiei;

 să asigure calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp
util de informaţii de încredere referitoare la segmentul financiar şi de
management;

 să asigure îmbunătăţirea calităţii managementului financiar la nivel de
direcţie, prin întocmirea unor proceduri specifice pentru dezvoltarea
climatului organizaţional şi formarea culturii organizaţionale orientate spre
performanţă;

 să asigure elaborarea şi luarea deciziilor pe baza studiilor de oportunitate,
analizelor de eficienţă, analize statistice în vederea reducerii factorilor de
risc.

Răspund: Rector, Prorectori, Director General Administrativ, Director Economic
Termen: permanent

Strategii:
 realism şi dinamism al acţiunilor, prin înscrierea lor în contextul

legal şi instituţional ce se conturează în contextul aderării României
la Sistemul Europen de Conturi;

 creativitate şi flexibilitate în activitatea desfaşurată, care poate spori
calitatea şi eficienţa activităţilor  specifice din diferitele facultăti,
departamente şi compartimente ale universităţii;

 transparenţă în stabilirea obiectivelor strategice, precum şi în
adoptarea şi aplicarea măsurilor de conducere operativă, prin
analize de oportunitate şi informarea persoanelor interesate asupra
soluţiilor identificate;

 promovarea unei culturi organizaţionale bazate pe performanţă şi
probitate;

 găsirea unor metode şi tehnici de lucru consultative şi flexibile;
 conducerea la zi a contabilităţii pentru asigurarea unei imagini fidele

a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii
referitoare la activitatea desfaşurată în cadrul universităţii;

 asigurarea depunerii la termen a dărilor de seamă contabile la
organul ierarhic superior, a situaţiilor lunare de monitorizare a
execuţiei bugetare, de monitorizare a investiţiilor şi a veniturilor din
fonduri structurale;

 întărirea ordinei şi disciplinei în organizarea şi desfăşurarea
activităţii economice;

 descoperirea operaţiilor nereale, neeconomice şi nelegale;
 preîntâmpinarea apariţiei deficienţelor, neregulilor şi pagubelor;
 respectarea principiilor contabilităţii;
 viza de control financiar preventiv şi întocmirea la timp a ordinelor

de plată, dispoziţiilor de plată, DPVE-urilor (dispoziţii de plată
externă), CEC-urilor şi a Foilor de vărsământ pentru  documentele
primite de la Facultăţi, Direcţia Resurse Umane, D.S.S., Serviciul
Tehnic etc. privind plata salariilor, utilităţilor, burselor, ajutoarelor
sociale, achiziţiei bunurilor serviciilor şi a activelor fixe. Aceasta
presupune estimarea cât mai exactă şi programarea periodică la
trezorerie (pe decade lunare) a sumelor necesare pentru efectuarea
acestor plăţi. De asemenea, presupune întocmirea şi depunerea la
Trezorerie a bugetului de venituri şi cheltuieli (estimativ la început
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de an, consolidat ulterior), după ce a fost aprobat în prealabil de
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice;

 pentru conducerea universităţii informaţii financiar-contabile
relevante pentru evaluarea şi prezentarea patrimoniului şi a
rezultatelor  universităţii, atât prin intermediul documentelor de
bază, cât şi a documentelor de sinteză;

 întocmirea şi  prezentarea lunară a situaţiilor  centralizate privind
disponibilul existent  în conturi pe  surse de finanţare, pe facultăţi,
departamente, compartimente;

 întocmirea şi  prezentarea lunară a situaţiilor centralizate privind
veniturile realizate şi cheltuielile efectuate pe surse de finanţare,
facultăţi, departamente, compartimente;

 comunicarea trimestrială cu furnizorii, clienţii, debitorii şi creditorii în
vederea confirmării soldurilor debitelor şi creanţelor;

 evidenţa nominală a taxelor de şcolarizare pe facultăţi. Aceasta
presupune o cumunicare trimestrială către facultăţi a situaţiei
încasărilor din taxele de şcolarizare;

 comunicarea lunară cu băncile comerciale în vederea alimentării la
timp a cardurilor de salarii,      transport studenţi şi burse.

 depunerea lunară la Banca Comercială Română a situaţiei
încasărilor în valută din taxele de şcolarizare a studenţilor străini
(care nu fac parte din Uniunea Europeană);

 depunerea lunară la A.N.A.F. a „Declaraţiei informative privind
livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”
(Declaraţia 394) şi a „Decontului de taxă pe valoarea adaugată”
(Declaraţia 300)

 depunerea la termen a raportărilor lunare, trimestriale şi anuale,  la
organul ierarhic superior – M.E.N.C.S . Aceste termene sunt:
 pe data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului sau

anului - Darea de seamă contabilă;
 pe data de 10  lunar - Situaţia surselor de venituri realizate şi

a cheltuielilor efectuate aferente fondurilor externe
nerambursabile;

 pe data de 3  lunar - Monitorizarea investiţiilor Publice;
 pe data de 15 lunar - Monitorizarea cheltuielilor de personal,

a contului de execuţie (venituri şi plăţi), a plăţilor restante
precum şi a datoriilor şi creanţelor;

4.3Obiective şi strategii de resurse umane, formare continuă şi protecţie
socială a salariaţilor

Resursa umană generează energia şi identitatea oricărei instituţii. De aceea
atragerea, motivarea şi perfecţionarea continuă a resurselor umane reprezintă obiective
majore. In fapt, acest proiect managerial, precum şi următorii patru ani, sunt dedicaţi
tocmai componentei umane a universităţii,  indiferent de poziţie sau activitate.

Deoarece obiectivul principal este acela de a susţine în universitate un climat
detensionat, de colaborare, colegialitate, parteneriat, Rectorul Universității Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Iași, prin programul managerial este adeptul următoarelor
principii:
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 Respectarea persoanei indiferent de poziţia sa din universitate, a eticii
profesionale, a spiritului academic şi de colegialitate, atât la nivelul comunităţii
cadrelor didactice, cât şi al personalului administrativ

 Performanţele, indiferent de domeniul acestora, se pot atinge prin calitatea
resursei umane, implicit a capacităţii manageriale de a atrage personal de
calitate, de a-l recunoaşte, susţine şi motiva

 Asigurarea continuităţii activitătii de excelenţă prin susţinerea fermă a
intineririi resursei umane simultan cu menţinerea colaborărilor cu persoanele
cu experienţă şi prestigiu profesional.

Obiective:

4.3.1 Obiectiv:
Raportarea către Ministerul Educaţiei Naţionale, a structurii de
personal: cadre didactice titulare şi asociate, personal didactic
auxiliar şi personal administrativ, personal didactic titular cu titlul
ştiinţific de doctor, personal didactic titular pe grupe de vârste şi a
situaţiei posturilor ocupate şi vacante pe cele trei categorii de
personal.

Răspund: Rector, Prorector cu activitatea didactică și asigurarea calității,
Director General Administrativ, Decani, Directori departamente,
Administratori șefi de facultate, Director DSS
Termen: de două ori pe an
Strategia:

Întocmirea raportărilor se va face în baza solicitărilor primite de la
Ministerul Educaţiei Naţionale, prin completarea machetelor.

4.3.2 Obiectiv:
Asigurarea calităţii managementului administrativ şi dimensionarea

corespunzătoare a personalului
Răspund: Rector, Prorectori, Director General Administrativ, Decani,
Director Economic, Directori departamente, Director Bibliotecă, Director
DSS, Şefi de servicii şi Şefi de birouri
Termen: permanent
Strategii:

 Actualizarea procedurilor, metodologiilor şi regulamentelor privind:
 întocmirea Statelor de funcţii;
 plata activităţilor didactice din posturi vacante, temporar

vacante şi rezervate;
 organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a

personalului contractual;
 ocuparea unui post vacant sau temporar vacant

corespunzător funcţiilor contractuale;
 întocmirea fişelor de post în funcţie de strategia universităţii

şi cu încadrarea în fondurile din finanţarea instituţională,
subvenţie şi venituri.

 Întocmirea Organigramei universităţii: modificarea şi completarea
organigramei conform structurilor aprobate de Consiliul de
Administraţie şi Senatul universitar. Organigrama Universităţii
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi este prezentată în Anexa nr.
7.
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4.3.3 Obiectiv:
Salarizarea personalului şi acordarea diferenţelor salariale

personalului didactic şi didactic auxiliar
Răspund: Rector, Prorector managementul resurselor, Prorector cu
activitatea didactică și asigurarea calității, Prorector Relația cu studenții
Director General Administrativ, Director Economic, Director Resurse
Umane
Termen: permanent
Strategii:
 Salarizarea personalului se va realiza cu încadrarea în fonduri, pe

surse de finanţare, conform deciziilor elaborate la nivel de
universitate şi actelor normative elaborate de Parlament sau
Guvern.

 Diferenţele salariale se vor acorda în baza hotărârilor judecătoreşti
definitive şi irevocabile, în cuantumul prevăzut de lege pentru
perioada 2016-2020 şi în condiţiile existenţei fondurilor, prin decizii
emise la nivel de universitate.

 Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor cu salariile vor
respecta realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor,
conform legilor privind finanţele publice.
Situația preliminată a cheltuielilor de personal pentru anul 2017 este
prezentată în Anexa nr. 8.

4.3.4 Obiectiv:
Continuarea implementării programului informatic Resurse Umane-
Salarizare

Răspund: Prorector managementul resurselor, Director General
Administrativ, Director Resurse Umane
Strategia:

Completarea şi modernizarea bazei materiale a direcţiei prin dotarea
corespunzătoare cu tehnică de calcul.

4.3.5 Obiectiv:
Evaluarea performanțelor profesionale

Răspund: Rector, Prorectori, Decani, Șefi de departamente, Director
General Administrativ, Director Economic, Director Resurse Umane,
Director DSS, Director Bibliotecă, administratori șefi de facultate, șefi de
servicii și birouri
Termen: anual, în perioada 1 – 31 ianuarie, pentru anul precedent
Strategii:
 Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează în

concordanţă cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr. 3860/10.03.2011.

 Evaluarea performanţelor profesionale individuale se bazează pe
aprecierea în mod sistematic şi obiectiv a randamentului, a calităţii
muncii, a comportamentului, a iniţiativei, a eficienţei şi creativităţii,
pentru fiecare salariat.

4.3.6 Obiectiv:
Menţinerea şi motivarea resurselor umane performante

Răspund: Rector, Prorectori, Decani, Șefi de departamente, Director
General Administrativ, Director Economic, Director Resurse Umane,
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Director DSS, Director Bibliotecă, administratori șefi de facultate, șefi de
servicii și birouri
Termen: permanent
Strategii:
 Acordarea de salarii diferenţiate cu o creştere de până la 30%, în

funcţie de activitatea desfăşurată şi calitatea acesteia;

4.3.7 Obiectiv:
Formarea profesională continuă a salariaţilor:
 Dezvoltarea profesională a personalului angajat în vederea

îmbunătăţirii calităţii activităţii desfășurate;
 Actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor postului şi locului de

muncă;
 Dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi

procedee moderne, necesare realizării activităţilor desfășurate.
Răspund: Rector, Prorectori, Decani, Șefi de departamente, Director
General Administrativ, Director Economic, Director Resurse Umane,
Director DSS, Director Bibliotecă, administratori șefi de facultate, șefi de
servicii și birouri
Termen: permanent
Strategii:
 Participarea personalului la cursuri organizate de angajator sau de

către furnizorii de servicii de formare profesională;
 Actualizarea cunoştinţelor individuale prin aprofundarea legislaţiei în

domeniu, a procedurilor şi metodologiilor existente la nivel de
universitate, prin utilizarea mijloacelor moderne de informare
(echipamente şi programe informatice);

 Participarea la schimburi de experienţă în vederea îmbunătăţirii
cunoştinţelor profesionale şi acumulării de noi informaţii precum şi
asimilarea bunelor practici ale instituţiilor partenere.

4.4Obiective şi strategii privind protecţia socială a studenţilor şi
doctoranzilor

4.4.1 Obiectiv:
Asigurarea condiţiilor de performanţă, în concordanță cu nevoile
comunităţii studenţeşti din Campusul Tudor Vladimirescu, pentru a
da posibilitatea acesteia de a-şi atinge întregul ei potenţial

Răspund: Prorector relația cu studenții, Director DSS
Termen: permanent
Strategii:
 asigurarea condiţiilor pentru cazarea a aproximativ 8.000 de studenţi în

cele 21 cămine din campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu”;
 rezolvarea diverselor probleme de natură socială care apar în această

comunitate studenţească;
 întreţinerea şi administrarea bazei sportive din campusul studenţesc

„Tudor Vladimirescu”;
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4.4.2 Obiectiv:
Acordarea burselor şi ajutoarelor sociale pentru studenţi şi
doctoranzi

Răspund: Prorector relația cu studenții, Director Economic, Director DSS
Termen: permanent
Strategia:
 Asigurarea fondurilor necesare acordării burselor de merit, de studii

şi sociale, a ajutoarelor sociale pentru studenţii şi doctoranzii
români și din Republica Moldova, acordate în conformitate cu H.G.
nr. 558/1998 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a
burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii,
studenţiişicursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi şi a
Criteriilor generale de acordare a burselor stabilite şi aprobate
anual de conducerea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din
Iaşi (Anexa nr. 9)

4.4.3 Obiectiv:
Acordarea facilităţilor de transport pentru studenţi

Răspund: Prorector relația cu studenții, Director General Administrativ,
Director Economic, Director DSS

Termen: permanent
Strategia:
 Asigurarea fondurilor necesare acordării facilităţilor de transport

pentru studenţi, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei
Naţionale nr. 1 / 2011, Hotărârii de Guvern nr. 309 / 1996 privind
acordarea de reduceri cu 50 % ale tarifelor pentru transportul local
în comun de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul
auto intern de care beneficiază studenţii din învăţământul de stat,
cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului comun al
Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministrului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 5572/972/2003,
modificat şi completat de Ordinul comun al Ministrului Educaţiei şi
Cercetării şi Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
nr.5692/2183/2005 şi Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 197/2008.
(Anexa nr. 10)

4.4.4 Obiectiv:
Asigurarea funcționării în condiții optime a cantinei din Campusul
Studenţesc „Tudor Vladimirescu” Iaşi

Răspund: Rector, Prorector relația cu studenții, Director General
Administrativ, Director DSS
Termen: permanent
Strategia:
 Asigurarea fondurilor necesare pentru funcționarea în condiții

optime a cantinei din Campusul Studenţesc „Tudor Vladimirescu”
Iaşi
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4.5Obiective şi strategii de dezvoltare a bazei materiale

4.5.1. Obiectiv:
Gestionarea în bune condiţii a patrimoniului imobiliar din campusul
academic și campusul studențesc – Anexa nr. 11

Răspund: Director General Administrativ, Şef Serviciu Tehnic, Director
DSS, Şef Serviciu Administrativ-Patrimoniu, Administratori şefi de facultate
Termen: permanent
Strategia:
 Conservarea şi punerea în siguranţă a patrimoniului construit din

campusul academic şi studenţesc prin asigurarea fondurilor
necesare pentru întreţinere şi executarea lucrărilor de reparaţii
capitale, consolidare şi reabilitare.
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4.5.2. Obiectiv:
Revalorizarea spațiilor din campusul academic care sunt insuficient de

intens utilizate
Răspund: Rector, Prorector cu managementul resurselor, Prorector cu
relația cu studenții, Director General Administrativ, Decani, Şef Serviciu
Tehnic, Director DSS, Şef Serviciu Administrativ-Patrimoniu, Administratori
şefi ai facultăților
Termen: permanent
Strategii:
 Identificarea spațiilor construite cu grad de utilizare mai puțin intens;
 Stabilirea noilor destinații ale acestor spații;
 Prioritizarea activităților de reabilitare și revalorizare;
 Asigurarea resurselor pentru acest obiectiv.

4.5.3. Obiectiv:
Efectuarea achiziţiilor publice de lucrări / produse / servicii

Răspund:  Rector, Prorectori, Decani, Director General Administrativ,
Director Economic, Şef Serviciu Tehnic, Director DSS, Şef Birou Achiziții
Transport, Administratori şefi de facultate
Termen: permanent
Strategia:
 Desfăşurarea procedurilor de achiziţii de materiale, obiecte de

inventar, mijloace fixe, servicii şi lucrări în condiţiile aplicării
legislaţiei în vigoare la această dată, precum şi a viitoarelor acte
normative care vor reglementa achiziţiile publice.

4.5.4. Obiectiv:
Dezvoltarea bazei materiale în vederea asigurării spaţiilor necesare

desfăşurării procesului didactic prin:
a. lucrări de investiţii (obiective de investiţii)

Răspund: Prorector managementul resurselor, Prorector relația cu
studenții, Director General Administrativ, Şef Serviciu Tehnic, Director
DSS
Termen: permanent

b. achiziţii de imobile
Răspund: Prorector cu strategia universitară, Decani

Director General Administrativ,
Termen: permanent

c. dotări independente
Răspund: Prorector managementul resurselor, Director General
Administrativ, Administratori şefi de facultate, Şef Birou Achiziții Transport
Termen: permanent
Strategii:
 Continuarea lucrărilor de investiţii demarate la obiective în ordinea

priorităţii stabilite de conducerea universităţii (Anexa nr. 12)
 Identificarea necesarului de fonduri pentru asigurarea achiziţionării

mijloacelor fixe (tehnică de calcul, aparatură specifică de laborator),
fondurile necesare vor fi de la buget precum şi din veniturile proprii
ale facultăţilor, departamentelor, pentru înzestrarea laboratoarelor
şi sălilor de curs în vederea desfăşurării în condiţii optime a
procesului didactic (Anexa nr. 13)
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4.5.5. Obiectiv:
Întreţinerea bazei materiale prin:
a. reparaţii capitale imobile

Răspund: Prorector managementul resurselor, Prorector relația cu
studenții, Director General Administrativ, Şef Serviciu Tehnic, Director
DSS, Administratori şefi de facultate
Termen: permanent

b. consolidări imobile
Răspund: Prorector managementul resurselor, Prorector relația cu
studenții, Director General Administrativ, Şef Serviciu Tehnic, Director
DSS, Administratori şefi de facultate
Termen: permanent

c. reabilitări imobile
Răspund: Prorector managementul resurselor, Prorector relația cu
studenții, Director General Administrativ, Şef Serviciu Tehnic, Director
DSS, Administratori şefi de facultate
Termen: permanent

d. reparaţii curente; modernizări, reamenajări spații
Răspund: Prorector managementul resurselor, Prorector relația cu
studenții, Director General Administrativ, Şef Serviciu Tehnic, Director
DSS, Administratori şefi de facultate
Termen: permanent

e. achiziţii de materiale, obiecte de inventar şi prestări servicii
pentru întreţinere

Răspund: Prorector managementul resurselor, Prorector relația cu
studenții, Director General Administrativ, Şef Serviciu Tehnic, Director
DSS, Administratori şefi de facultate
Termen: permanent
Strategii:
 Întocmirea şi aprobarea documentaţiilor pentru lucrările de

intervenții la imobile, aprobarea documentaţiilor și finanțarea
acestora precum şi achiziţia lucrărilor aferente prin organizarea
procedurilor de achiziții publice (Anexa nr. 14)

 Întocmirea şi aprobarea documentaţiilor pentru lucrări de reabilitare
în zona căminelor din Campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu”
(reabilitări anvelope, reţele termice, de alimentare cu apă,
sistematizare verticală) şi execuţia acestor lucrări prin proceduri de
achiziţii legale. Fondurile vor proveni de la buget şi din venituri
proprii (Anexa nr. 15)

 Renunţarea la sistemul actual de furnizare a energiei termice şi
montarea de sisteme de încălzire prin cogenerare, folosind gazul
metan; Prin aceasta se va renunţa la furnizorul CET Iaşi, campusul
”Tudor Vladimirescu” dobândind autonomie din acest punct de
vedere şi executarea de sisteme termoizolante la toate căminele
din campus.

 Efectuarea lucrărilor de reparaţii curente, modernizări şi
reamenajări în funcţie de solicitările facultăţilor, departamentelor,
direcţiilor, modernizarea patrimoniului prin dotări şi amenajări de
spaţii în vederea aducerii acestora cât mai aproape de standardele
internaţionale. Fondurile necesare pentru aceste lucrări se vor
asigura atât din finanţarea de bază cât şi din veniturile proprii ale
facultăţilor, departamentelor, direcţiilor. Pentru platforma didactică
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sunt necesare fonduri reprezentâd echivalentul în lei a 300 mii euro,
iar pentru DSS datele sunt prezentate în Anexa nr. 16.

4.5.6. Obiectiv:
Exploatarea modulelor cogenerative

Răspunde: Director D.S.S.
Termen: permanent
Strategii:
 încheierea unui nou contract de furnizare a gazelor naturale pentru

obținerea unui preț mai avantajos;
 proiectarea și execuția unei instalații de energie electrică, astfel

încât să permită consumul propriu al energiei electrice produse în
cogenerare și achiziționarea de energie electrică din rețeaua de
medie tensiune, reducând astfel, semnificativ costurile. Investiția
pentru aceasta va fi în jurul valorii de 1.377.000 Lei și estimează a
se amortiza în aproximativ 4 ani.

4.5.7. Obiectiv:
Asigurarea corespunzătoare cu energie electrică şi termică, gaze

naturale şi apă conform standardelor de calitate şi la parametrii optimi,
folosirea raţională a acestora, cu respectarea condiţiilor de protecţie a
mediului înconjurător.
Răspund: Şef Serviciu Tehnic, Director DSS, Responsabil protecţia
mediului
Termen: permanent
Strategii:
 Încheierea de contracte cu furnizorii de utilităţi.
 Întreţinerea reţelelor de transport şi distribuţie în vederea evitării

pierderilor de agent termic, apă, gaze naturale.
 Executarea lucrărilor de reparaţii, întreţinerea punctelor termice şi a

hidrofoarelor.
 Optimizarea consumurilor de utilităţi, în special de agent termic, şi

urmărirea periodică a consumurilor (Anexele 17 şi 18)
Resurse: finanţarea de bază, venituri proprii, tarife cazare.

4.5.8. Obiectiv:
Respectarea plafoanelor stabilite pentru activitatea de telefonie

Răspund: Director General Administrativ, Administratori şefi de facultate,
Director DSS, Şef Serviciu Administrativ-Patrimoniu

Termen: permanent
Strategie:

 Încadrarea în plafoanele stabilite la cheltuielile cu convorbirile
telefonice, conform prevederilor legislative în vigoare şi în
conformitate cu Deciziile Rectorului Universităţii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Iaşi – Buget estimate 180.000 lei

4.5.9. Obiectiv:
Efectuarea casărilor la mijloacele fixe şi obiectele de inventar care

îndeplinesc condiţiile privind uzura fizică şi / sau morală şi sunt cu durata
normală de funcţionare depăşită, conform normelor legale în vigoare.
Răspund: Rector, Şef Serviciu Administrativ – Patrimoniu
Termen: permanent
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Strategii:
 Centralizarea propunerilor de casare şi verificarea sub aspect

patrimonial şi contabil.
 Întocmirea centralizatorului unic pe universitate şi înaintarea

acestuia pentru aprobare la ministerul de resort.
 Programarea şi desfăşurarea licitaţiilor de vânzare a mijloacelor fixe

propuse spre casare.
 Programarea şi desfăşurarea operaţiunilor de casare a mijloacelor

fixe după întocmirea prealabilă a documentaţiilor defalcate pe
gestiuni. Buget estimate 1500 lei pentru cheltuieli de deplasare și
publicitate.

4.5.10. Obiectiv:
Asigurarea activităţii de pază la imobilele universităţii

Răspund: Administratori şefi de facultate, Director DSS, Şef Serviciu
Administrativ-Patrimoniu
Termen: permanent
Strategie:
 Desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de pază pentru spaţiile de

învăţământ şi căminele Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din
Iaşi. Coordonarea activităţii de instruire şi control a întregului
personal de pază din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe
Asachi” Iaşi prin:
 Întocmirea planului anual de pază, avizat de Inspectoratul

Judeţean de Poliţie Iaşi, în conformitate cu prevederile Legii
333 / 2003 privind paza obiectivelor, valorilor şi protecţiei
persoanelor, republicată, publicată în Monitorul Oficial al
României partea I, nr. 189 din 18.03.2014, cu modificările și
completările ulterioare;

 Dotarea corespunzătoare a personalului de pază;
 Angajarea de personal pentru pază, cu respectarea

condiţiilor legale;
 Extinderea utilizării camerelor de supraveghere.

4.5.11. Obiectiv:
Realizarea de venituri proprii din închirieri spaţii temporar

disponibile, asocieri şi camere de oaspeţi.
Aplicarea prevederilor procedurii privind inchirierea spaţiilor /

terenurilor temporar disponibile din cadrul universităţii Tehnice „Gheorghe
Asachi” Iaşi
Răspund: Director DSS, Şef Serviciu Administrativ-Patrimoniu
Termen: permanent
Strategii:

 Identificarea spaţiilor şi / sau terenurilor pretabile pentru
închiriere în vederea obţinerii de venituri proprii.

 Întocmirea documentaţiilor necesare în vederea organizării
procedurilor de licitaţie pentru închirierea spaţiilor / terenurilor.

 Gestionarea activităţii contractuale pentru obţinerea veniturilor
proprii vizate.
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4.6. Obiective şi strategii privind activitatea Bibliotecii

4.6.1. Obiective și strategii privind dezvoltarea şi întreţinerea bazei materiale

 Gestiunea bazei materiale a bibliotecii (Anexa nr. 19)
Strategii:
 Achiziţionarea de materiale consumabile, obiecte de mică valoare, mijloace

fixe, materiale necesare activităţilor administrative, a serviciilor de
întreţinere şi reparaţii, asigurarea altor prestări de servicii în vederea bunei
funcţionări a compartimentelor  bibliotecii;

 Reparaţii curente – reparaţii imobil Corp A, birouri, sala de lectură şi
depozitul de publicaţii precum şi alte reparaţii care pot surveni ulterior;

 Reamenajări de spaţii în cadrul bibliotecilor filiale, justificate de creşterea
anuală a numărului de publicaţii.

Răspund: director bibliotecă, şefi servicii, inginer de sistem
Termen: permanent

 Extinderea şi modernizarea reţelei bibliotecii (Anexa nr. 20)
Strategii:
 Achiziţionarea de calculatoare, servere, echipamente, cu sisteme de

operare noi şi licenţe corespunzătoare, care să înlocuiască pe cele
existente, achiziţionate în anii 2007-2008, depăşite din punct de vedere
moral, de la sediul central şi filiale;

 Dotarea cu noi echipamente : copiatoare, scanere necesare utilizatorilor
bibliotecilor filiale;

 Achiziţionarea şi implementarea sistemului RFID (Radio Frequency
Identification), în funcţie de atragerea altor surse de finanţare;

 Tehnologia RFID este utilizată pentru eficientizarea operaţiunilor de
împrumut şi restituire a publicaţiilor (asistate de bibliotecar sau în regim de
self-service), inventariere a colecţiei, identificarea publicaţiilor şi găsirea
rapidă a celor amplasate greşit la raft, securitatea colecţiei.

 Asigurarea mentenanţei anuale a programului de bibliotecă, ALEPH 500,
pentru funcţionarea sistemului în condiţii optime.

Răspund: director bibliotecă, şefi servicii, inginer de sistem
Termen: permanent

4.6.2. Obiective și strategii specifice bibliotecii privind informarea şi
documentarea

 Dezvoltarea colecţiilor bibliotecii
Strategii:
 Completarea fondului de documente cu 2.000 volume, în valoare de

125.000 lei, pentru toate categoriile de documente:
o Completarea fondului de documente (1000 de volume) prin

cumpărare (Anexa 3)
Valoare estimată:  80.000 lei
Sursa de finanțare: finanțare instituțională, venituri proprii

o Completarea fondului de documente prin schimb interbibliotecar
intern şi internaţional de publicaţii (500 de volume)

o Completarea fondului de documente prin donaţii (500 de volume)
 Achiziţii de baze de date (Anexa  nr. 21):
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o asigurarea continuării accesului la baze de date full text şi
bibliografice, prin Proiectul ANELIS Plus;

o achiziţionarea altor resurse electronice de bibliotecă (baze de date,
cărţi electronice, periodice electronice etc.)

 Dezvoltarea bazei de date cu furnizorii pentru toate categoriile de
documente, prin implementarea modulului de achiziţii din ALEPH.

Răspund: director bibliotecă, şefi servicii
Termen: permanent

 Evidenţa, organizarea, prelucrarea şi reflectarea colecţiilor
Strategii:
 Înscrierea în evidenţele bibliotecii  a tuturor documentelor intrate sau ieşite;
 Eliminarea din evidenţele bibliotecii, pe baza aprobărilor legale, a 25.000

volume;
 Verificări parţiale de fonduri 100.000 volume;
 Listări ale registrelor inventar determinate de revizuirea colecţiilor (75.000

volume);
 Prelucrarea în sistem informatizat şi tradiţional a  tuturor documentelor

intrate în bibliotecă;
 Introducerea ritmică în sistemul de cataloage a înregistrarilor bibliografice

rezultate din procesul de prelucrare curentă şi retrospectivă (baza de date
SHORT);

 Catalogarea tuturor tipurilor de publicaţii, pe toate tipurile de suporturi,
conform normelor standardizate la nivel internaţional;

 Indexarea şi clasificarea tuturor tipurilor de publicaţii, pe toate tipurile de
suporturi, respectând normele specifice;

 Dezvoltarea tezaurelor în limba română şi limba engleză;
 Dezvoltarea bazelor de date TUI10:

 Tezaur – subiecte engleză;
 Tezaur – subiecte română;
 Fişierelor de autoritate.

 Dezvoltarea bazelor de date pe tipuri de publicaţii (TUI01) :
 cărţi (baza de date BK);
 periodice (baza de date SE);
 brevete (baza de date BR);
 standarde (baza de date ST);
 resurse electronice (baza de date BV);
 articole din periodice româneşti (baza de date AR);
 articole din secţiile Buletinului I.P.I. (baza de date BAR);

 Dezvoltarea cataloagelor de bibliotecă informatizate ALEPH WEBOPAC.
Răspund: director bibliotecă, şefi servicii
Termen: permanent

 Conservarea colecţiilor bibliotecii
Strategii:
 Amenajarea unui spaţiu special pentru păstrarea materialelor pe suport

electronic, a materialelor multimedia şi audio- vizuale;
 Asigurarea contractării unor prestări servicii pentru  3.500 volume cărţi în

vederea realizării următoarelor activităţi:
 Efectuarea investigaţiilor privind starea de conservare şi

igienizare a colecţiilor info-documentare (cărţi) din cadrul
Bibliotecii Facultăţilor de I.E.E.I.A şi E.T.T.I. – depozit, ce
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necesită parcurgerea, în regim de urgenţă, a investigaţiilor şi
tratamentelor de decontaminare şi conservare;

 Decontaminarea spaţiilor de depozitare şi modulelor de păstrare
aferente;

 Investigaţii şi tratamente privind aeromicroflora din spaţiile de
depozitare afectate;

 Elaborarea programului de intervenţie
Răspund: director bibliotecă, şefi servicii
Termen: permanent

 Comunicarea colecţiilor prin Serviciul Relaţii cu publicul
Strategii:
 Creşteri ale principalilor indicatori în cadrul relaţiilor cu publicul:

 Indicatorul de frecvenţă;
 Indicatorul de lectură;
 Indicatorul de circulaţie a fondului de documente;

 Perfecţionarea relaţiilor cu utilizatorii şi evaluarea periodică a serviciilor
oferite;

 Îmbunătăţirea accesului în biblioteci şi a activităţii de animaţie culturală;
 Flexibilizarea programului la sălile de documentare/lectură şi de împrumut

la domiciliu, în funcţie de programul studenţilor şi de structura anului
universitar, corelat cu numărul de bibliotecari ce deservesc fiecare
bibliotecă filială;

 Îmbunătăţirea fluxului circulaţiei publicaţiilor pe traseul achiziţie-
comunicarea documentelor şi depozite – săli de documentare /lectură;

 Extinderea comunicării colecţiilor în acces direct.
Răspund: director bibliotecă, şefi servicii
Termen: permanent

 Informarea şi documentarea beneficiarilor
Strategii:
 Orientarea activităţii bibliografice în direcţia dezvoltării accesului la bazele

de date proprii şi achiziţionate de Biblioteca TUIASI;
 Realizarea instrumentelor de informare, orientare, de specialitate pentru

oferirea de informaţii beneficiarilor bibliotecii;
 Realizarea şi dezvoltarea serviciilor de referinţe prin e-mail;
 Formarea beneficiarilor prin cursuri de utilizare a bibliotecii, accesare a

bazelor de date, cataloagelor, folosirea sălilor de lectură,  serviciilor de
semnalare,  bibliografiilor la cerere şi împrumutului interbibliotecar.

Răspund: director bibliotecă, şefi servicii
Termen: permanent

 Informatizarea activităţii
Strategii:
 Implementarea sistemului integrat de bibliotecă ALEPH 500, la biblioteca

filială a facultăţilor de Construcţii şi Instalaţii, Hidrotehnică şi Arhitectură
(înregistrarea cititorilor,  începând cu anul universitar 2016-2017);

 Asigurarea mentenanţei sistemului informatic ALEPH 500, în vederea
migrării acestuia la versiunile succesive, oferite de firma furnizoare, precum
şi a asigurării funcţionării acestuia în condiţii optime;

 Asigurarea infrastructurii informaţionale şi a securităţii datelor necesare
bunei funcţionări a serviciilor bibliotecii;
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 Dezvoltarea / actualizarea paginii web a bibliotecii;
Răspund: director bibliotecă, şefi servicii, inginer de sistem
Termen: permanent

4.6.3. Obiective și strategii manageriale şi de asigurare a calităţii în cadrul
bibliotecii

Obiective

 Unitate de viziune
Strategie:
 Activitatea Bibliotecii TUIASI constă în comunicarea informaţiilor pe orice

suport, iar sprijinul acordat de ea diferitelor segmente ale comunităţii
universitare acţionează ca o legătură între acestea.Pentru o acţiune
eficientă în sprijinirea diferitelor programe ale universităţii, biblioteca trebuie
să creeze o viziune comună. În acest demers, spaţiul de funcţionare al
bibliotecii, fragmentat, este un serios impediment.Soluţia ar fi crearea unei
biblioteci unificate din punct de vedere al spaţiului.

Răspund: director bibliotecă, şefi servicii
Termen: permanent

 Bună organizare şi administrare a serviciilor
Strategii:
 selectarea materialelor şi a surselor de informare necesare învăţământului

şi cercetării;
 administrarea colecţiilor, care constă în întreţinerea, conservarea şi

catalogarea documentelor, proporţional cu nivelul de solicitare şi utilizare
efectivă a acestora;

 îmbunătăţirea accesului la informaţie prin metode care să faciliteze
regăsirea întregii game de materiale ştiinţifice şi surse de  informaţii
ştiinţifice din bibliotecă şi din afara ei;

 implementarea standardelor privind controlul managerial intern prin
îndeplinirea şi respectarea acestora;

 perfecţionarea continuă a pregătirii personalului bibliotecii în sensul
dezvoltării de noi aptitudini şi calificări necesare în noul context de
funcţionare a bibliotecii.

Răspund: director bibliotecă, şefi servicii
Termen: permanent

 Colaborare între părţi
Strategie:
 Noua viziune a bibliotecii presupune acţiunea comună şi colaborarea între

părţi. Misiunea bibliotecii de a sprijini învăţământul şi cercetarea nu va mai
putea fi îndeplinită doar cu mijloace proprii. În viitor, dezvoltarea colecţiilor,
transferul electronic de informaţii,  va depinde de acţiunea concertată la
nivel local şi de colaborarea activă la nivel naţional şi internaţional cu
bibliotecile universitare şi de cercetare, cu alte instituţii;

Răspund: director bibliotecă, şefi servicii
Termen: permanent
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4.7. Obiective și strategii privind securitatea şi sănătatea muncii, protecția
mediului și prevenirea și stingerea incendiilor

4.7.1 Obiective și strategii privind securitatea şi sănătatea muncii

Obiective:
 Verificarea instalaţiei interioare, eliberarea Raportului de verificare a instalaţiei

electrice interioare şi remedierea eventualelor defecţiuni înregistrate,
 Elaborarea planului de prevenire şi protecţie (pe baza evaluării riscurilor);
 Instruirea şi perfecţionarea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în

muncă;
 Reorganizarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă;
 Testarea medicală şi psihologică (dupa caz) a personalului; efectuarea

investigaţiilor specifice comform funcţiilor, locurilor de muncă;
 Autorizarea interna a personalului (electricieni, liftieri);
 Certificarea echipamentelor tehnice din dotare;
 Dotarea şi amenajarea biroului în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul

Intern de Prevenire şi Protecţie;
 Achiziţionarea materialelor necesare pentru instruire, testare, informare;
 Achiziţionarea de publicaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 Achiziţionarea echipamentului individual de protecţie pentru lucrători.
 Participarea lucrătorului din cadrul Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie

la cursurile periodice de pregătire în domeniu: cursuri de master în domeniul
protecţiei mediului.

 Măsuri necesare ca fiecare student să primescă o instruire suficientă şi
adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în perioada stagiului de
practică (instructaj în domeniul S.S.M. şi întocmirea fişelor individuale .

 Procedurarea unor activităţi de securitate şi sănătate în muncă: efectuarea
controlului medical, verificarea concediilor medicale care prezintă diagnostic
de vătămare sau urgenţă medicală, autorizarea şi monitorizarea meseriilor
care necesită autorizare internă/externă: (agenţi de pază, instalatori, fochişti,
electricieni), revizuirea planului de prevenire şi protecţie, verificarea periodică
a echipamentelor tehnice, inclusiv a instalaţiilor electrice, identificarea
echipamentelor individuale de protecţie (E.I.P.) necesare lucrătorilor în
concordanţă cu evaluarea riscurilor profesionale, întocmirea listei cu
necesarul de E.I.P., verificarea şi înlocuirea acestora, identificarea zonelor
care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă şi stabilirea
tipurilor de semnalizări necesare.

 Achiziţionarea de aparatură medicală pentru dotarea cabinetului de medicina
muncii (electrocardiograf, spirometru, audiometru)

 Înfiinţarea posturilor de prim ajutor;
 Crearea de spaţii climatizate pentru menţinerea microclimatului în limita

valorilor admisibile

4.7.2 Obiective și strategii privind protecția mediului

Obiectivele strategice privind protecţia mediului care vor fi urmărite în următorii
patru ani se înscriu în cadrul preocupărilor de a respecta legislaţia în vigoare referitoare
la protecţia mediului şi la activităţile cu precursori precum şi de îmbunătăţire a calităţii
factorilor de mediu. Acestea se realizează permanent şi implică adaptarea la cerinţele



43

impuse de legislaţia în domeniu, aflată în continuă modificare din necesitatea alinierii la
legislaţia europeană.

Principalele direcții pe care Compartimentul de protecţia mediului își propune să
acționeze pentru perioada următoare sunt:

 Păstrarea şi îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu
 Controlul calităţii factorilor de mediu
 Obţinerea de acorduri şi autorizaţii
 Relaţii umane

4.7.3 Obiective și strategii privind prevenirea şi stingerea incendiilor

Obiective:
 Îndrumarea eficientă a modului de organizare şi desfăşurare a activităţii de

prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei
 Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate la conceperea şi punerea în

operă a noilor obiective de investiţii, la efectuarea de reamenajări,
modernizări sau schimbări de destinaţie

 Asigurarea instruirii P.S.I. atît la angajare cît şi pe locul de muncă pentru toţi
salariaţii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, coordonarea
instruirii studenţilor care efectuează lucrări de laborator sau practică
productivă, precum şi a studenţilor cazaţi în Campusul Studenţesc Tudor
Vladimirescu.

 Asigurarea popularizării normelor şi  legislaţiei în vigoare precum şi a altor
aspecte specifice activităţii de p.s.i. prin întocmirea, multiplicarea şi
distribuirea de teme şi articole referitoare la activitatea de prevenire a
incendiilor, prin procurarea şi distribuirea în cadrul universităţii a unor afişe
sau a altor materiale de propagandă p.s.i., precum şi prin realizarea unor
pagini web, cu tematică adecvată pe site-ul Universităţii Tehnice „Gheorghe
Asachi” din Iaşi.

 Întocmirea planurilor de intervenţie şi a celorlalte documente operative
privitoare la activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor

 Întocmirea documentaţiilor de avizare/autorizare şi/sau a scenariilor de
siguranţă la foc pentru spaţiile universităţii pentru care prevederile normative
impun obţinerea avizelor şi/sau autorizaţiilor de p.s.i. (de exemplu în cazul
efectuării de reamenajări sau schimbări de destinaţie la clădirile existente,
precum şi în cazul obiectivelor de investiţii).

 Asigurarea verificării şi întreţinerii mijloacelor iniţiale de stingere (stingătoare
de incendiu, instalaţii de combatere a incendiului, pichete de incendiu)
precum şi a sistemelor de detectare şi semnalizare automată a incendiilor.

 Efectuarea de către membrii serviciului p.s.i. a controalelor de specialitate în
conformitate cu Legea nr.307/2006 şi Normele generale de apărare împotriva
incendiilor emise cu Ordinul nr. 163/2007 la toate spaţiile Universităţii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Iaşi  (inclusiv la spaţiile ce au fost închiriate) şi
înlăturarea operativă a neregulilor constatate.

 Luarea în evidenţă a lucrărilor cu foc deschis şi verificarea modului în care se
respectă normele şi măsurile de p.s.i. cu prilejul efectuării acestor lucrări.

 Completarea, buna gestionare şi buna întreţinere a bazei materiale a
Serviciului P.S.I.

 Asigurarea funcţionării corespunzătoare a autospecialei din dotare
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 Acordarea eficientă a intervenţiei în cazul producerii unor incendii sau
calamităţi ori catastrofe.

Strategii:
 Completarea cu personal a Serviciului PSI astfel încît aceasta să fie

încadrat corespunzător Legii 307/2006 şi Ordinului nr. 158 din 22 februarie
2007. În baza actelor amintite, serviciul de pompieri constituit în cadrul
universităţii  trebuie sa aibă următoarea structură şi încadrare:

o o formaţie de intervenţie capabilă sa poată interveni la orice
eveniment (incendiu, inundaţie) şi în orice punct din sectorul de
responsabilitate (întreg teritoriul Universităţii Tehnice „Gheorghe
Asachi” din Iaşi), încadrată pe schimburi cu cîte 4 pompieri operativi
angajaţi şi cîte un şofer pe schimb

o formaţie de salvare şi prim ajutor încadrată cu 3 pompieri operativi
o compartiment pentru prevenirea incendiilor, încadrat cu 3 pompieri

operativi
Conform art. 14 (5) din Ordinul nr. 158 / 2007, toţi membrii
serviciului vor trebui să posede certificate de calificare în meseria
de pompier.

 Instruirea şi reatestarea, conform legii, a şefului serviciului şi a pompierului
autorizat pentru încărcarea şi verificarea stingătoarelor şi prelungirea
atestatelor pentru verificarea şi întreţinerea instalaţiilor de detectare şi
stingere a incendiilor.

 Gestionarea optimă a bazei materiale care vizează:
o completarea bazei materiale cu toate cele necesare bunei
o desfăşurări a activităţii
o Achiziţionarea bunurilor ce vor completa dotarea serviciului avîndu-

se în vedere respectarea caracteristicilor tehnice impuse de norme
şi de specificul activităţii, precum şi de raportul calitate/preţ,
punîndu-se un accent deosebit pe minimizarea cheltuielilor cu baza
materială

o Autodotarea, inclusiv confecţionarea cu mijloace proprii a unor
ustensile şi dispozitive necesare activităţilor curente

o Buna întreţinere a dotării existente, în acest sens efectuîndu-se la
termenele stabilite pentru tehnica de luptă şi echipamentele din
dotare toate operaţiunile de mentenanţă prevăzute de norme astfel
încît să fie prelungită la maximum durata efectivă de întrebuinţare a
bunurilor respective.

4.8 Obiective și strategii privind activitatea de audit public intern

4.8.1 Obiective și strategii cu privire la resurse umane
Obiective:
 Asigurarea caracterului adecvat al dimensiunii compartimentului

prin completarea structurii de personal cu ocuparea a cel putin unui
post din cele vacante prevăzute în organigrama structurii.

 Actualizarea/modificarea organigramei și statului de funcții ale
compartimentului

 Îmbunătățirea și evaluarea calității profesionale a personalului din
cadrul compartimentului

Răspund: Rectorul universității, responsabilii din cadrul compartimentului
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Strategii:
 Ocuparea prin concurs a postului vacant de auditor intern, grad 1,

cu analiza oportunității ocupării în perioada următoare a celorlaltor
posturi vacante prevăzute în organigramă.

 Transformarea postului vacant cu studii medii în post vacant cu
studii superioare deoarece postul de auditor poate fi ocupat doar de
persoane cu studii superioare.

 Perfecționarea continuă a personalului pentru îmbunătățirea
cunoștințelor cu respectarea a cel puțin minimului de zile alocat
perfecționării profesionale impusă de lege.

 Evaluarea anuală a auditorilor în conformitate cu normele legale în
vigoare.

4.8.2 Obiective și strategii de dezvoltare și întreținere a bazei materiale
Obiectiv:
 Îmbunătățirea dotării cu echipamente IT, copiator, mobilier de birou,

furnituri de birou, echipament de aer condiționat,  calorifer electric /
radiator, achiziționarea materialelor pentru asigurarea curațeniei și
igienizării necesare pentru buna desfășurare a activității.

Răspund: responsabilii din cadrul compartimentului
Termen: permanent
Strategie:
 Urmărirea procurării bazei materiale necesare pentru buna

desfășurare a activității Compartimentului de audit public intern.

4.8.3 Obiective și strategii privind informația și documentarea
Obiective:
 Colaborarea cu organizațiile care dețin publicații/documente

necesare activității de audit (Tribuna Economică, Monitorul Oficial,
Unitatea Centrală de Armonizare a Auditului Public Intern din cadrul
Ministerului Finanțelor Publice etc.)

 Colaborarea cu structurile organizatorice ale universității pentru a
cunoaște foarte bine specificul activității domeniului respectiv în
vederea identificării și la nevoie, a eliminării posibilității de apariție a
riscurilor ce ar putea determina ivirea unor iregularități sau posibile
prejudicii.

Răspund: responsabilii din cadrul compartimentului
Termen: permanent
Strategie:
 Verificarea, centralizarea și prelucrarea datelor de la structurile

organizatorice supuse misiunilor de audit public intern, comunicarea
constatărilor și recomandărilor la structurile auditate, Rectorului
Universității și altor structuri abilitate

4.8.4 Obiective și strategii manageriale și de asigurare a calității:
Obiective:
 Un proces durabil care identifică cele mai importante riscuri interne

și externe.
 Cooperarea cu alte funcții de control și management al riscului

pentru a înțelege abordarea riscurilor.
Răspund: responsabilii din cadrul compartimentului, salariați numiți în
comisiile de analiză a riscurilor
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Termen: permanent
 Prezentarea rapoartelor consistente părților interesate
Răspund: responsabilii din cadrul compartimentului
Termen: permanent
 Menținerea unui proces de audit eficient și eficace prin identificarea

practicilor cerute și recomandate pentru toate domeniile de
activitate, asigurând o abordare consecventă care aderă la
Standardele Naționale ale Auditului Intern

Răspund: responsabilii din cadrul compartimentului
Termen: permanent
 Proces continuu de reglementare și monitorizare a activității de

audit public intern
Răspund: responsabilii din cadrul compartimentului
Termen: permanent

Strategii:
 Îmbunătățirea procesului de management al riscurilor prin:

 stabilirea reperelor de evaluare curentă a riscurilor față de
alte entități de dimensiuni comparabile

 inventarierea procesului și a surselor curente utilizate pentru
identificarea riscurilor noi

 înțelegerea domeniului de aplicare a responsabilităților și
managementului riscurilor

 consilierea/instruirea personalului direct implicat în
activitatea de management al riscurilor

 Elaborarea Rapoartelor de audit conform Legii nr. 672/2002 și a
Ordinului MECT nr. 5281/2003 și a documentației specifice
întocmirii dosarului pentru fiecare misiune de audit din Planul de
Audit Public Intern și sporirea transparenței activităților de audit
intern prin comunicarea oportună și consistentă cu părțile interesate
în privința identificării riscurilor, de formulare a constatărilor de audit
și remedierea problemelor identificate prin:
 autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern

managerial
 identificarea principalelor domenii de activitate ale

universității
 maximizarea procesului de implementare a recomandărilor

formulate
 obținerea opiniilor de la principalele părți interesate în

privința misiunilor desfășurate
 Asigurarea îmbunătățirii continue a activității de audit public intern

prin:
 evaluarea proceselor curente de planificare, lucru pe teren,

raportare
 mediatizarea, în cadrul universității, a rolului și

responsabilităților auditorilor interni
 monitorizarea implementării recomandărilor
 Actualizarea/modificarea documentelor de reglementare

internă a activității de audit public intern cu respectarea
prevederilor legale în vigoare, respectiv:

 carta auditorului intern,
 regulamentul de Organizare și Funcționare al

Compartimentului Audit Public Intern,
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 programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității.

4.9 Obiective și strategii privind activităţile autofinanţate

Obiective:
 Îmbunăţăţirea infrastructurii informatice şi continuarea programului de

informatizare a activităţii biroului; îmbunătăţirea dotării cu aparatură de
birou a Biroului ROTAPRINT.

 Înnoirea maşinilor şi utilajelor din dotare cu unele noi, odată cu
dezvoltarea tehnicii noi în domeniu şi deprecierea maşinilor şi utilajelor
existente, depăşirea duratei normale de funcţionare a acestora, funcţie
de necesităţile obiective ale universității

Răspund: Prorector cu activitatea didactică și asigurarea calității, Şef Birou
ROTAPRINT
Termen: permanent
Strategie:
 Identificarea necesarului de echipamente, întocmirea caietelor de

sarcini în vederea organizării procedurilor de achiziţie conform
prevederilor actelor normative în vigoare şi planului anual estimativ al
achiziţiilor publice, după obţinerea fondurilor necesare (din finanţare de
bază şi venituri proprii).
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5. Obiective și strategii privind relațiile internaționale ale
universității

5.1. Obiectiv major

 Continuarea implementării Strategiei de Internaționalizare a TUIASI
aprobată în Mai 2015 prin dezvoltarea și diversificarea activităților suport
pentru educație și cercetare, pentru promovarea imaginii universității și
participării în comunitate la nivel global

Răspund: Rector, Prorector relaţii internaţionale, Prorector didactic, Prorector
cu activitatea ştiinţifică,
Termen: permanent

5.2. Obiectivele și Strategiile Prorectoratului Relații Internaționale

5.2.1. Obiective și strategii privind dezvoltarea de parteneriate strategice
internaționale cu instituții de Învățământ Superior, de cercetare și companii
în domenii fundamentale tehnice și de frontieră  (tehnic / medical /
informatic / agricol / arhitectură / management) și consultanță în
implementarea acestora.

Obiectiv:
 Crearea unei baze de date cu toate parteneriatele existente la nivel

internațional.
Strategie:
 Identificarea parteneriatelor active și clasificarea acestora în

funcție de numărul de activități derulate în ultimii 5 ani.
Buget: NA
Termen: 1 noiembrie 2017

Obiectiv:
 Inițierea de noi parteneriate și dezvoltarea celor existente cu

organizații cum ar fi: universități, institute de cercetare, companii
naționale și multinaționale, autorități publice și organizații non
guvernamentale, precum și afilierea la asociații și rețele
universitare internaționale (EUA, AUF, EUCEN, BSUN, etc.).

Strategii:
 Identificarea și reînnoirea periodică a listei organizațiilor de

interes pentru dezvoltarea internaționalizării la TUIASI
Buget: NA
Termen: 20.12.2017
 Abordarea partenerilor selectați  și încheierea acordurilor de

parteneriat
Buget: NA
Termen: 20.12.2017
 Promovarea evenimentelor internaționale organizate de către

TUIAȘI în calitate de organizator principal sau partener
(website, facebook, mass-media, materiale tipărite și/sau
inscripționate).
Buget: în limita 50.000 lei (cu reportare anuală);
Termen: permanent.
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 Achitarea cotizațiilor la asociațiile și rețelele universitare
internaționale la care TUIASI este membră (EUA, AUF, EUCEN,
BSUN, etc.).
Buget: TUIASI în limita 20.000 lei;
Termen: anual.

5.2.2. Obiective și strategii privind internaționalizarea ofertei educaționale

Obiectiv:
 Susținerea creșterii numărului de programe de studii cu predare

în limba engleză.
Strategii:
 Identificarea domeniilor de studiu și programelor  (existente cu

predare în limba română la TUIAȘI) atractive pentru studenții
internaționali – efectuarea unei cercetări de marketing
internațional în corelarea cu domeniile de interes și prioritățile
TUIASI

Buget: proiect FDI-2017
Termen:  31 decembrie 2017
 Inițierea și susținerea unui program/curs intensiv pentru

folosirea eficientă a limbii engleze de către cadrele didactice
(EMIT) și personalul didactic auxiliar/administrativ (secretariate
facultăți/universitate, campus - EMITA) din TUIAȘI, cu
implementare anuală

Buget: proiect FDI-pentru anul 2017
Termen: începând cu 1 octombrie 2017
 Colectarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor privind

ofertele de burse, manifestările științifice internaționale și
naționale, programele de cercetare științifică și evenimentele
Centrelor Culturale Francez, Britanic și German din Iași,
Comisia Fulbright, Bureau Europe Centrale – Agence
Universitaire Francophone București, Black Sea Universities
Network, precum și anunțarea lor pe pagina de web a
Prorectoratului Relații Internaționale.

Buget: NA
Termen de realizare: permanent

Obiectiv:
 Intensificarea mobilităților internaționale în ambele sensuri ale

studenților, cadrelor didactice și personalului didactic
auxiliar/administrativ

Strategii:
 Creșterea numărului de acorduri bilaterale Erasmus+ cu țări

europene și din afara Europei, Erasmus+ KA2 etc. precum și
susținerea derulării acestora la TUIAȘI

Buget: programul Erasmus+ și Erasmus Mundus
Termen: permanent
 Atragerea unui număr mai mare de cadre didactice și studenți

din afara țării pentru a preda/studia la TUIASI, atât prin
intermediul programelor de tip Erasmus+ cât și prin intermediul
altor programe cu finanțare internațională

Buget: NA
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Termen: permanent
 Gestionarea programului ERASMUS+ și Erasmus Mundus.
Buget: în limita sumei de 3.500.000 lei, în funcție de fondurile
anuale  alocate de ANPCDEFP și Comisia Europeană;
Termen: permanent.
 Organizarea anuală a evenimentului ”Ziua Erasmus – Erasmus

Day”; elaborarea de materiale de promovare specifice precum și
plata orelor suplimentare.

Buget: în limita sumei de 450.000 lei, în funcție de fondurile anuale
alocate de ANPCDEFP și Comisia Europeană;
Termen: permanent.

5.2.3 Obiective și strategii privind recrutarea studenților internaționali
pentru toate ciclurile de studii

Obiectiv:
 Îmbunătățirea serviciilor suport pentru studenții internaționali
Strategii:
 Îmbunătățirea activității de consiliere a studenților internaționali
Buget: TUIAȘI/proiecte europene și internaționale – oportunitatea
angajării unei persoane specializate/plății orelor suplimentare
Termen: permanent
 Organizarea și promovarea evenimentelor specifice primirii și

integrării studenților internaționali în comunitatea studențească.
Buget: sponsorizări, internship TUIASI și voluntariat studențesc
Termen: începând cu 1 octombrie 2017

Obiectiv:
 Creșterea vizibilității ofertei educaționale internaționale a TUIAȘI
Strategii:
 Elaborarea de materiale promoționale privind ”Study at TUIASI”
Buget: în limita sumei de 50.000 lei
Termen: permanent
 Identificarea bazinelor geografice de interes și trimiterea

materialelor promoționale
Buget: Fond marketing PRI
Termen: permanent

5.2.4. Participare la acțiunile derulate de TUIASI pentru creșterea vizibilității
în comunitatea locală, regională, națională și internațională

Obiectiv:
 Consolidarea poziției TUIASI de actor important pe piața globală

a educației și în comunitate
Strategii:
 Inițierea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu mediul

preuniversitar precum și cu mediul economic din domeniul
tehnic.

Buget: Fond marketing PRI
Termen: permanent
 Actualizarea permanentă a paginii web și a fototecii de

prezentare a TUIASI precum și colaborarea cu responsabilii pe
domenii din facultăți/departamente.
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Buget: Fond marketing PRI
Termen: permanent
 Promovarea imaginii TUIași prin sprijinirea acțiunilor desfășurate

de asociațiile și ligile studenților.
Buget: Fond marketing PRI
Termen: permanent
 Sprijinirea activității de marketing universitar a organizării

Admiterii 2016/2020.
Buget: Fond marketing PRI
Termen: permanent
 Inițierea și organizarea anuală a evenimentului ”Ziua Porților

Deschise” la TUIASI.
Buget: Fond marketing PRI
Termen: permanent
 Inițierea și coordonarea ”Zilelor Universității” și organizarea ”Zilei

Profesorilor Seniori” din luna Noiembrie a fiecărui an academic.
Elaborarea materialelor suport.

Buget: Fond marketing PRI
Termen: permanent
 Elaborarea de materiale de prezentare tipărite pentru

promovarea universității în țară și străinătate: manifestări
științifice, vizite, mass media, târguri educaționale naționale și
internaționale, colaborări cu firme de publicitate.

Buget: Fond marketing PRI
Termen: permanent

5.2.5. Obiective și strategii privind asigurarea derulării activității PRI-
BRI în condiții optime

Obiectiv:
 Îmbunătățirea calității desfășurării activităților specifice

Prorectoratului/Biroului de Relații Internaționale
Strategii:
 Perfecționarea personalului din cadrul Prorectoratului Relații

Internaționale în gestionarea relațiilor internaționale prin
participarea la cursuri de scurtă durată, seminarii și conferințe
de specialitate, schimb de experiență cu colegii din domeniu din
țară și străinătate

Buget: Fond marketing PRI
Termen: permanent
 Elaborarea de proceduri și regulamente specifice, destinate

îmbunătățirii activității de relații internaționale precum și a
activității biroului.

Buget: Fond marketing PRI
Termen: permanent
 Efectuarea periodică a unor analize privind eficiența activităților

de relații internaționale și a celor legate de imaginea universității
pe baza rapoartelor, statisticilor și a situațiilor centralizatoare
specifice, readaptarea obiectivelor și a activităților la condițiile
curente.

Buget: Fond marketing PRI
Termen: permanent
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6. Obiective şi strategii privind relația cu studenții

Studenţii reprezintă partenerii noştri, în fapt cei cărora le este dedicat scopul
existenţei învăţământului universitar.

Mai mult, nu trebuie să uităm nicio clipă că un dascăl trebuie să reprezinte un
model prin ţinută, caracter, capacitatea de a comunica şi de a iniţia dialoguri, abilitatea
de a transmite informaţii şi de a trezi interesul.

În stabilirea obiectivelor, trebuie avută în vedere misiunea prorectorului
responsabil cu activitatea de relaţii cu studenţii, conform Chartei Universităţii
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, şi anume:

 Obiectivul general al strategiilor: asigurarea îndeplinirii acelor componente ale
misiunii Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” ce vizează asigurarea unor condiţii
sociale optime pentru studenţi, cu punerea în valoare şi valorificarea maximală a
resurselor umane din cadrul Prorectoratului şi a serviciilor din subordinea sa.

 Misiunea prorectorului responsabil cu activitatea de relaţii cu studenţii:
Activitatea Prorectorului cu Probleme Studenţeşti din cadrul Universităţii Tehnice

„Gheorghe Asachi” din Iaşi se bazează pe atribuţiile:
- reprezintă rectoratul în problemele care privesc viaţa studenţilor în şcoală şi în

campusul studenţesc;
- coordonează activităţile Direcţiei de Servicii Studenţeşti;
- conduce activităţile Comisiei sociale a studenţilor din universitate;
- elaborează, în colaborare cu reprezentanţii studenţilor în Senat şi în comisia

socială şi supune aprobării Consiliului de administraţie şi Senatului un Cod al
activităţilor studenţilor în universitate şi al raporturilor organizaţiilor studenţeşti cu
structurile de decizie ale universităţii;

- întreţine un program regulat de audienţe pentru rezolvarea problemelor sociale
studenţeşti;

- modifică/actualizează/completează regulamentul de acordare a burselor de
studii, de merit şi sociale pentru studenţii TUIASI, elaborat din anul academic
2016/2017;

- sprijină organizarea şi desfăşurarea manifestărilor culturale şi sportive ale
studenţilor.

 Acţiuni operaţionale, responsabilităţi, resurse necesare:
Pentru obiectivul nr.1, Monitorizarea problemelor cu care se confruntă studenţii pe
plan social (burse, cămine, cantină etc.):

- actualizarea regulamentului de acordare a burselor de studii, de merit, de
performanţă, sociale şi ocazionale, în conformitate cu legislaţia modificată şi
completată în vigoare, având în vedere respectarea criteriilor de eligibilitate şi a
resurselor financiare alocate, în anul universitar 2016/2017;

- analizarea solicitărilor studenţilor privind cazarea sau a altor probleme de ordin
social;

- aprobarea diverselor formulare;
- transmiterea către facultăţi a informaţiilor de interes;
- urmărirea soluţionării problemelor specifice etc.

Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort, secretar prorectorat
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Resurse necesare: 300 Euro (consumabile, copiator, prelungitor, telefon, imprimantă).
Pentru obiectivul nr.2, Coordonarea persoanelor şi serviciilor direct răspunzătoare de
rezolvarea problemelor care ţin de viaţa socială a studenţilor: Direcţia Servicii
Studenţeşti:

- prezentarea, discutarea, analizarea şi propunerea soluţionării problemelor
identificate de către Direcţia Servicii Studenţeşti, în şedinţele Consiliului de
Administraţie;

- susţinerea site-ului DSS, cu informaţii de interes pentru studenţi;
- şedinţe de lucru cu Direcţia Servicii Studenţeşti pentru împărţirea locurilor de

cazare în căminele din campus, pe categorii de confort, proporţional  cu numărul
de studenţi/facultăţi;

- transmiterea referatelor soluţionate către Direcţia Servicii Studenţeşti şi/sau
- elaborarea, transmiterea şi urmărirea adreselor către facultăţi sau alte structuri

din cadrul universităţii.
Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort, structurile direct implicate
Resurse necesare: 400 Euro (consumabile, copiator, imprimantă color).
Pentru obiectivul nr.3, Colaborarea cu alte servicii ale Universităţii Tehnice „Gheorghe
Asachi” din Iaşi, care au servicii specifice pentru buna funcţionare a căminelor şi
cantinelor şi a activităţii studenţilor: Rectorat, Prorectoratul Didactic şi de Asigurare a
Calităţii, Decanate Facultăţi, Direcţia General Administrativă, Serviciul Administrativ
Patrimoniu, Direcţia Financiar-Contabilă, Oficiul juridic, Serviciul Tehnic, Biroul Statistică
etc.:

- stabilirea unor legături directe cu structurile menţionate în direcţiile de interes
pentru Prorectoratul Relaţia cu Studenţii;

- transmiterea documentaţiilor specifice.
Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort, secretar prorectorat
Resurse necesare: 100 euro (consumabile).
Pentru obiectivul nr.4, Susţinerea fermă a disciplinei în administrarea şi funcţionarea
căminelor pentru îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de cazare şi masă, în strânsă
colaborare cu Direcţia de Servicii Studenţeşti:

- stabilirea unui program de audienţe;
- facilitarea unor întâlniri specifice pentru discutarea aspectelor legate de

funcţionarea căminelor şi cantinei;
- identificarea surselor de finanţare competiţională şi a condiţiilor impuse de

acestea;
- participarea la evenimente sau întâlniri susceptibile să ofere informaţii în legătură

cu potenţiale surse externe de finanţare.
- convocarea periodică a reprezentanţilor Direcţiei de Servicii Studenţeşti;
- solicitare documentaţii specifice.

Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort, directorul Direcţiei Generale Administrative, directorul
Direcţiei de Servicii Studenţeşti
Resurse necesare: 200 euro (sală/locaţie şedinţe, telefon, consumabile).
Pentru obiectivul nr.5, Monitorizarea  şi rezolvarea problemelor de ordin educativ a
studenţilor privind implicarea în activităţi cultural-educative şi sportive, în colaborare cu
Direcţia Servicii Studenţeşti şi Ligile Studenţilor din cadrul Universităţii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Iaşi:

- acordarea de facilităţi de acces la bazele sportive proprii;
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- alimentarea avizierului cu informaţii de interes şi transmiterea informaţiilor de
interes către studenţi prin reprezentanţii Ligilor şi Asociaţiilor studenţeşti şi prin
intermediul facultăţilor;

- păstrarea legăturii prin telefon şi e-mail cu reprezentanţii structurilor menţionate.
Termen: permanent

Răspunde: prorectorul de resort, secretar prorectorat
Resurse necesare: 400 Euro (consumabile, telefon, un panou avizier, acces internet).
Pentru obiectivul nr.6, Coordonarea Comisiei sociale a studenţilor din universitate şi
planificarea şedinţelor Comisiei sociale, în vederea rezolvării unor probleme specifice
ale studenţilor:

- diseminarea în rândul studenţilor TUIASI a „Codului drepturilor şi obligaţiilor
studentului din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi”, elaborat în
anul 2012;

- pregătirea materialelor pentru discutare în şedinţă;
- convocare reprezentanţi în Comisia Socială;
- transmitere rezoluţii către structurile vizate.

Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort
Resurse necesare: 100 Euro (telefon, consumabile).
Pentru obiectivul nr.7, Sistematizarea şi raportarea la solicitare a datelor  privind
proiectele care se derulează în cadrul Campusului Studenţesc „Tudor Vladimirescu”
către autoritatea tutelară şi către alte instituţii abilitate :

- colaborarea cu Rectoratul, Direcţia Generală Administrativă, Direcţia Servicii
Studenţeşti şi/sau facultăţi/alte structuri din universitate pentru realizarea
statisticilor;

- prelucrarea informaţiilor;
- transmiterea informaţiilor.

Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort, secretar prorectorat
Resurse necesare: 150 Euro (telefon, asigurarea consumabilelor).
Pentru obiectivul nr.8, Sprijinirea şi dezvoltarea acţiunilor (proiecte, manifestări,
evenimente) pentru studenţi, desfăşurate de Direcţia Servicii Studenţeşti şi asociaţiile şi
ligile studenţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi :

- identificarea surselor de finanţare competiţională şi a condiţiilor impuse de
acestea pentru desfăşurarea competiţiilor;

- participarea la întâlniri cu mediul privat local susceptibil să ofere informaţii în
legătură cu potenţiale surse externe de finanţare;

- invitarea unor reprezentanţi ai unor firme private locale pentru discuţii în vederea
iniţierii unor parteneriate sau colaborări viitoare în sprijinul şi dezvoltarea
acţiunilor pentru studenţii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi;

- sprijinirea şi coordonarea Direcţiei Servicii Studenţeşti la implementarea
proiectului de realizare a unui nou plan al campusului, în ce priveşte amplasarea
parcărilor, circulaţia maşinilor şi arhitectura spaţiilor verzi

- studierea posibilităţilor reale de împrejmuire a Campusului studenţesc şi
sprijinirea şi coordonarea Direcţiei Servicii Studenţeşti pentru demararea acestui
proiect.

- organizarea de întâlniri cu structurile menţionate;
- convocare şedinţe de lucru;
- corespondenţă specifică.

Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort, secretar prorectorat, structurile direct implicate
Resurse necesare: 200 euro (sală/locaţie şedinţe, telefon, consumabile).
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Pentru obiectivul nr.9, Promovarea unor raporturi de dialog deschis şi constructiv cu
reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti care, prin activitatea lor, pot aduce o contribuţie
importantă la politica şi strategiile de ordin social:

- susținerea formațiilor artistice, sportive, precum și organizarea, respectiv
participarea la manifestări și competiții studențești;

- asigurarea unor facilităţi reprezentanţilor organizaţiilor studenţeşti pentru
organizarea de evenimente studenţeşti;

- colaborarea cu reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti în cadrul unor şedinţe de
lucru privind sprijinirea activităţii acestora;

- supunerea aprobării conducerii universităţii şi/sau discutarea în şedinţele
Consiliului de Administraţie;

- transmiterea rezoluţiilor către structurile vizate.
Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort
Resurse necesare: 200 euro (sală/locaţie şedinţe, telefon, consumabile).
Pentru obiectivul nr.10, Monitorizarea şi soluţionarea problemelor care ţin de
contractele cu firme private în Campusul Studenţesc „Tudor Vladimirescu, în colaborare
cu Direcţia General Administrativă, Serviciul Administrativ-Patrimoniu, Direcţia Servicii
Studenţeşti şi Oficiul Juridic:

- analizarea periodică a documentaţiei/situaţiei curente privind clienţii din campusul
studenţesc „Tudor Vladimirescu”, cu care universitatea are încheiate contracte de
închiriere şi sau furnizare utilităţi;
- analizarea legislaţiei în vigoare;
- analizarea reglementărilor interne ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din
Iaşi.;
- transmiterea rezoluţiilor către structurile responsabile din cadrul universităţii;
- realizarea copiilor după documentaţiile specifice pentru arhiva prorectoratului.

Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort, secretar prorectorat
Resurse necesare: 100 euro (consumabile, telefon)

Obiectivele din planul operaţional pentru anul 2017 se încadrează în obiectivele
şi strategiile Prorectoratului Relaţia cu Studenţii propuse în planul strategic pentru
perioada 2016 - 2020, urmând ca, în raport de situaţie şi de resursele financiare
disponibile, acestea să fie ordonate prioritar de conducerea universităţii.

Obiectivele și strategiile propuse pentru anul 2017

 Monitorizarea problemelor cu care se confruntă studenţii pe plan social
(burse, cămine, cantină etc.);
Strategii:
 actualizarea regulamentului de acordare a burselor de studii, de merit, de

performanţă, sociale şi ocazionale, în conformitate cu legislaţia modificată
şi completată în vigoare, având în vedere respectarea criteriilor de
eligibilitate şi a resurselor financiare alocate, în anul universitar 2016/2017;

 analizarea solicitărilor studenţilor privind cazarea sau a altor probleme de
ordin social;

 aprobarea diverselor formulare;
 transmiterea către facultăţi a informaţiilor de interes;
 urmărirea soluţionării problemelor specifice etc.
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Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort, secretar prorectorat
Resurse necesare: 300 Euro (consumabile, copiator, prelungitor, telefon,
imprimantă).

 Coordonarea persoanelor şi serviciilor direct răspunzătoare de rezolvarea
problemelor care ţin de viaţa socială a studenţilor: Direcţia Servicii
Studenţeşti.
Strategii:
 prezentarea, discutarea, analizarea şi propunerea soluţionării problemelor

identificate de către Direcţia Servicii Studenţeşti, în şedinţele Consiliului de
Administraţie;

 susţinerea site-ului DSS, cu informaţii de interes pentru studenţi;
 şedinţe de lucru cu Direcţia Servicii Studenţeşti pentru împărţirea locurilor

de cazare în căminele din campus, pe categorii de confort, proporţional  cu
numărul de studenţi/facultăţi;

 transmiterea referatelor soluţionate către Direcţia Servicii Studenţeşti
şi/sau

 elaborarea, transmiterea şi urmărirea adreselor către facultăţi sau alte
structuri din cadrul universităţii.

Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort, structurile direct implicate
Resurse necesare: 400 Euro (consumabile, copiator, imprimantă color).

 Colaborarea cu alte servicii ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din
Iaşi, care au servicii specifice pentru buna funcţionare a căminelor şi
cantinelor şi a activităţii studenţilor: Rectorat, Prorectoratul Didactic şi de
Asigurare a Calităţii, Decanate Facultăţi, Direcţia General Administrativă,
Serviciul Administrativ Patrimoniu, Direcţia Economică, Biroul Achiziții
Transport, Oficiul juridic, Serviciul Tehnic, Biroul Statistică etc.
Strategii:
 stabilirea unor legături directe cu structurile menţionate în direcţiile de

interes pentru Prorectoratul Relaţia cu Studenţii;
 transmiterea documentaţiilor specifice.
Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort, secretar prorectorat
Resurse necesare: 100 euro (consumabile).

 Susţinerea fermă a disciplinei în administrarea şi funcţionarea căminelor
pentru îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de cazare şi masă, în strânsă
colaborare cu Direcţia de Servicii Studenţeşti.
Strategii:
 stabilirea unui program de audienţe;
 facilitarea unor întâlniri specifice pentru discutarea aspectelor legate de

funcţionarea căminelor şi cantinei;
 identificarea surselor de finanţare competiţională şi a condiţiilor impuse de

acestea;
 participarea la evenimente sau întâlniri susceptibile să ofere informaţii în

legătură cu potenţiale surse externe de finanţare.
 convocarea periodică a reprezentanţilor Direcţiei de Servicii Studenţeşti;
 solicitare documentaţii specifice.
Termen: permanent
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Răspunde: prorectorul de resort, directorul Direcţiei Generale Administrative,
directorul Direcţiei de Servicii Studenţeşti
Resurse necesare: 200 euro (sală/locaţie şedinţe, telefon, consumabile)

 Monitorizarea  şi rezolvarea problemelor de ordin educativ a studenţilor
privind implicarea în activităţi cultural-educative şi sportive, în colaborare cu
Direcţia Servicii Studenţeşti şi Ligile Studenţilor din cadrul Universităţii
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.
Strategii:
 acordarea de facilităţi de acces la bazele sportive proprii;
 alimentarea avizierului cu informaţii de interes şi transmiterea informaţiilor

de interes către studenţi prin reprezentanţii Ligilor şi Asociaţiilor
studenţeşti şi prin intermediul facultăţilor;

 păstrarea legăturii prin telefon şi e-mail cu reprezentanţii structurilor
menţionate.

Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort, secretar prorectorat
Resurse necesare: 400 Euro (consumabile, telefon, un panou avizier, acces
internet).

 Coordonarea Comisiei sociale a studenţilor din universitate şi planificarea
şedinţelor Comisiei sociale, în vederea rezolvării unor probleme specifice ale
studenţilor.
Strategii:
 diseminarea în rândul studenţilor TUIASI a „Codului drepturilor şi

obligaţiilor studentului din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din
Iaşi”, elaborat în anul 2012;

 pregătirea materialelor pentru discutare în şedinţă;
 convocare reprezentanţi în Comisia Socială;
 transmitere rezoluţii către structurile vizate.
Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort
Resurse necesare: 100 Euro (telefon, consumabile).

 Sistematizarea şi raportarea la solicitare a datelor privind proiectele care se
derulează în cadrul Campusului Studenţesc „Tudor Vladimirescu” către
autoritatea tutelară şi către alte instituţii abilitate.
Strategii:
 colaborarea cu Rectoratul, Direcţia Generală Administrativă, Direcţia

Servicii Studenţeşti şi/sau facultăţi/alte structuri din universitate pentru
realizarea statisticilor;

 prelucrarea informaţiilor;
 transmiterea informaţiilor.
Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort, secretar prorectorat
Resurse necesare: 150 Euro (telefon, asigurarea consumabilelor).

 Sprijinirea şi dezvoltarea acţiunilor (proiecte, manifestări, evenimente) pentru
studenţi desfăşurate de Direcţia Servicii Studenţeşti şi asociaţiile şi ligile
studenţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi.
Strategii:
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 identificarea surselor de finanţare competiţională şi a condiţiilor impuse de
acestea pentru desfăşurarea competiţiilor;

 participarea la întâlniri cu mediul privat local susceptibil să ofere informaţii
în legătură cu potenţiale surse externe de finanţare;

 invitarea unor reprezentanţi ai unor firme private locale pentru discuţii în
vederea iniţierii unor parteneriate sau colaborări viitoare în sprijinul şi
dezvoltarea acţiunilor pentru studenţii Universităţii Tehnice „Gheorghe
Asachi” din Iaşi;

 sprijinirea şi coordonarea Direcţiei Servicii Studenţeşti la implementarea
proiectului de realizare a unui nou plan al campusului, în ce priveşte
amplasarea parcărilor, circulaţia maşinilor şi arhitectura spaţiilor verzi

 studierea posibilităţilor reale de împrejmuire a Campusului studenţesc şi
sprijinirea şi coordonarea Direcţiei Servicii Studenţeşti pentru demararea
acestui proiect.

 organizarea de întâlniri cu structurile menţionate;
 convocare şedinţe de lucru;
 corespondenţă specifică.
Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort, secretar prorectorat, structurile direct
implicate
Resurse necesare: 200 euro (sală/locaţie şedinţe, telefon, consumabile).

 Promovarea unor raporturi de dialog deschis şi constructiv cu reprezentanţii
organizaţiilor studenţeşti care, prin activitatea lor, pot aduce o contribuţie
importantă la politica şi strategiile de ordin social.
Strategii:
 susținerea formațiilor artistice, sportive, precum și organizarea, respectiv

participarea la manifestări și competiții studențești;
 asigurarea unor facilităţi reprezentanţilor organizaţiilor studenţeşti pentru

organizarea de evenimente studenţeşti;
 colaborarea cu reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti în cadrul unor

şedinţe de lucru privind sprijinirea activităţii acestora;
 supunerea aprobării conducerii universităţii şi/sau discutarea în şedinţele

Consiliului de Administraţie;
 transmiterea rezoluţiilor către structurile vizate.
Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort
Resurse necesare: 200 euro (sală/locaţie şedinţe, telefon, consumabile).

 Monitorizarea şi soluţionarea problemelor care ţin de contractele cu firme
private în Campusul Studenţesc „Tudor Vladimirescu, în colaborare cu
Direcţia General Administrativă, Serviciul Administrativ-Patrimoniu, Direcţia
Servicii Studenţeşti şi Oficiul Juridic.
Strategii:
 analizarea periodică a documentaţiei/situaţiei curente privind clienţii din

campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu”, cu care universitatea are
încheiate contracte de închiriere şi sau furnizare utilităţi;

 analizarea legislaţiei în vigoare;
 analizarea reglementărilor interne ale Universităţii Tehnice „Gheorghe

Asachi” din Iaşi.;
 transmiterea rezoluţiilor către structurile responsabile din cadrul

universităţii;
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 realizarea copiilor după documentaţiile specifice pentru arhiva
prorectoratului.

Termen: permanent
Răspunde: prorectorul de resort, secretar prorectorat
Resurse necesare: 100 euro (consumabile, telefon)
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7. Obiective şi strategii privind informatizarea universităţii,
comunicațiile digitale și imaginea universității

Prorectoratul responsabil cu informatizarea universității, comunicațiile digitale și
imaginea universității prin Compartimentul de Management al Informatizării (CMI) va
continua cu consecvenţă, şi în cursul anului 2017, demersurile specifice legate de
atingerea obiectivelor IT&C din planul strategic 2016-2019 al universităţii. Principalul
obiectiv pentru anul curent va reprezenta o continuare a preocupărilor din anii
precedenţi legate de creşterea calităţii serviciilor de reţea oferite pentru desfăşurarea
procesului educational în toate ciclurile de formare academică, susţinerea şi
eficientizarea activităţii administrative. În continuare rămâne prioritar şi pe parcursul
acestui an modernizarea şi actualizarea sistemului informatic şi de comunicaţii, cu
extinderea facilităţilor şi a calității serviciilor, atât în ceea ce priveşte accesul la Internet,
cât şi dezvoltarea reţelei Intranet.

De asemenea, se va urmari rezolvarea problemelor acute din activitatea
compartimentului ce provin din lipsa resursei umane şi finanţarea insuficientă. Aceasta
va permite pe de o parte, derularea activităţilor de mentenanţă a reţelei informatice, de
suport în derularea proceselor de management academic şi a celor specifice Direcţiei
Generale Administrative, iar pe de altă parte derularea de activităţi specifice de
cercetare, inovare şi transfer de cunoştinţe prin formare la toate nivelurile.

Obiective și strategii

Obiective:
 Proiectarea unei infrastructuri moderne de comunicații în campusul academic

și în campusul studențesc
Strategii:
 Pentru modernizarea infrastructurii de comunicaţie este necesară într-o

primă fază conceperea unui studiu de fezabilitate și a unui proiect tehnic
pentru cablarea structurată a spațiilor de uz didactic, de cercetare și
administrativ și pentru implementarea unei rețele WiFi care să asigure o
acoperire de 100% indoor și outdoor în apropierea clădirilor și în zonele
verzi amenajate. Datorită disponibilității reduse a personalului Biroului
Sisteme de Comunicații și Informatizare din punct de vedere a timpului de
lucru necesar, soluția preconizată este aceea a angajării acestor lucrări cu
o firmă specializată;

 A doua fază implica identificarea de surse de finanțare pentru realizarea
obiectivului și efectuarea demersurilor necesare pentru obținerea
acestora.

Răspund: Prorector cu Informatizarea Universității, Director General
Administrativ, Director Compartiment de Management al Informatizării, Șef
Birou Sisteme de Comunicaţii și Informatizare
Termen: 180 de zile după aprobarea finanţării
Sursa de finanţare: venituri proprii, alocații bugetare

 Asigurarea creşterii fiabilităţii și redundanței serviciilor de rețea
Strategii:
 Asigurarea redundanţei serviciilor prin duplicarea serverelor în cel puțin

două din cele trei noduri de comunicaţii astfel încât pentru fiecare serviciu
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critic (e-mail, web, nameserver, antivirus, gestiunea identității) să fie
asigurată funcționarea fără întrerupere în cazul apariției de defecțiuni sau
de întreruperi ale sistemului de alimentare cu energie electrică. Se va evita
astfel și pierderea sau coruperea informațiilor utilizatorilor;

 Asigurarea redundanței sistemului de alimentare cu energie electrică în
nodurile de comunicații;

 Asigurarea climatizării în nodurile de comunicaţii în scopul menţinerii între
valori normale a parametrilor de umiditate şi temperatură.

 Prevenirea infectării cu aplicaţii de tip virus şi a răspândirii viruşilor în reţea
cu implicaţii atât în evitarea funcţionării lente şi a întreruperilor în
funcţionarea reţelei din cauza traficului nedorit provocat de aplicaţiile de tip
virus, cât şi în prevenirea întreruperilor în funcţionarea serviciilor de rețea
(e-mail, web, nameserver, etc.);

 Asigurarea protecţiei împotriva pierderilor de date în cazul apariţiei
defectelor hardware prin realizarea de copii periodice a informaţiei de pe
servere precum și prin monitorizarea traficului pentru detecția intruziunilor
şi a altor activități ce contravin regulamentului de utilizare a reţelei TUIASI
şi legislaţiei în vigoare.

Răspund: Director Compartiment de Management al Informatizării, Șef Birou
Sisteme de Comunicaţii și Informatizare
Termen: 60 de zile de la achiziţionarea echipamentelor şi materialelor
necesare
Sursa de finanţare: alocaţii bugetare, finanţarea de bază

 Implementarea unui sistem de asistență tehnică pentru utilizatorii rețelei
academice de comunicații TUIASI
Strategii:
 Asigurarea posibilității trimiterii de tichete printr-un sistem redundant de

mecanisme (prin completarea unui formular pe o pagina web dedicată,
prin e-mail, prin SMS pe numere de telefon dedicate sau telefonic dacă
mecanismele menționate anterior nu pot fi folosite la momentul apariției
unei probleme).

 Achiziționarea a două echipamente de protecție pentru lucrul la înălțime și
la infrastructura de comunicații din canalizare - salopetă, cască de
protecție și bocanci;

 Achiziționarea a două biciclete cu remorcă și cască pentru efectuarea cu
rapiditate a intervențiilor tehnice on-site, dat fiind distantele mari de
acoperit în campusul academic și cel studențesc și faptul că trebuie
transportate echipamente de pâna la 40kg în și din diferite locații din
Universitate.

Răspund: Șef Birou Sisteme de Comunicaţii și Informatizare
Termen: permanent
Sursa de finanţare: finanţarea de bază

 Modernizarea bazei materiale și întreținerea spațiilor de lucru
Strategii:
 Înlocuirea şi modernizarea unor echipamente din baza materială a Biroului

Sisteme de Comunicații și Informatizare, operaţii necesare deoarece în
decursul timpului, ca urmare a specificului muncii în domeniul IT, unele
echipamente s-au defectat sau şi-au pierdut proprietăţile funcţionale
necesare (degradare morală), apărând astfel necesitatea înlocuirii, pentru
asigurarea funcţionării eficiente a serviciilor dependente de acestea. De
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asemenea, este necesară îmbunătăţirea caracteristicilor tehnice ale
echipamentelor existente, întreţinerea acestora şi a spaţiilor care le
găzduiesc.

 Se vor propune spre casare mijloacele fixe depăşite din punct de vedere
fizic şi/sau moral şi care au atins durata normală de funcţionare/utilizare,
precum şi obiectele de inventar ieşite din uz. De asemenea, operaţiile
curente de întreţinere a tehnicii de calcul şi a echipamentelor de transmisii
date se vor efectua cu regularitate pentru a prelungi durata de funcţionare
a acestora.

 Vor fi achizitionate echipamente si materiale pentru lucrări
Răspund: Șef Birou Sisteme de Comunicaţii și Informatizare
Termen: permanent
Sursa de finanţare: venituri proprii, finanţare de bază

 Implementarea unei soluții moderne de poștă electronică, de stocare și
partajare documente cu conținut academic pentru studenții Universității
Strategii:
 Implementarea unei soluții tehnice de gestiune a identității și de stocare a

mesageriei și a documentelor;
 Implementarea unei soluții tehnice de gestiune a conturilor utilizator pentru

studenți de către secretariatele fiecărei facultăți;
 Implementarea unei soluții tehnice de acces la poștă și la serviciul de

partajare de documente folosind o platformă integrată (de exemplu Open
Xchange, OwnCloud);

Răspund: Șef Birou Sisteme de Comunicaţii și Informatizare
Termen: permanent

 Modernizarea infrastructurii de comunicații de date a Universităţii
Strategii:
 Achiziţionarea a 36 de switch-uri agregare cu minim 48 de porturi 1Gb/s şi

cu minim 2 porturi de uplink SFP+ 10Gb/s pentru construirea unei reţele
interne care să permită rate de transfer de mare viteză de ordinul a
10Gb/s

 Achiziţionarea unui switch de distribuţie de 48 de porturi SFP+ 10Gb/s
precum şi a 72 de transceivere de fibră optică LR+ 10G

Răspund: Șef Birou Sisteme de Comunicaţii și Informatizare, Director
Compartiment de Management al Informatizării
Termen: 180 de zile de la achiziţionarea echipamentelor
Sursa de finanţare: alocaţii bugetare

 Implementarea unei soluții de gestiune a listelor de mesaje
Strategii:
 S-a observat necesitatea unui sistem prin care organizatorii de conferințe

în cadrul Universității să poată trimite notificări către eventualii contributori,
sau pentru comunicarea în cadrul unui proiect, unui colectiv de lucru, etc.

 Implementarea unei soluții tehnice bazată pe phpList sau altă aplicație
similară care să permită gestiunea listelor de utilizatori și facilități pentru
operațiile Subscribe și Unsubscribe pentru a evita marcarea mesajelor
trimise ca SPAM.

Răspund: Șef Birou Sisteme de Comunicaţii și Informatizare
Termen: 60 de zile de la începerea lucrărilor
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 Implementarea unui sistem integrat de site-uri web pentru Universitatea
Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași și pentru structurile organizaționale
interne
Strategii:
 Implementarea unui sistem unitar de site-uri pentru Facultăți și

Departamente care să utilizeze o platformă ușor de întreținut și de
actualizat, sub forma unui portal multi-site;

 Integrarea în site-uri a mecanismelor de acces la serviciile de rețea: poștă
electronică, acces la conturile utilizator, suport tehnic, etc. și utilizarea unui
aspect unitar și în acord cu identitatea vizuală a Universității;

 Sprijinirea popularizării unor evenimente ştiinţifice şi colaborări
internaţionale care au drept scop îmbunătăţirea managementului
informatizării la nivelul universităţii și integrarea de mecanisme social
media în acord cu o politică unitară la nivel de Universitate;

Răspund: Director Compartiment de Management a Informatizării, Șef Birou
Sisteme de Comunicaţii și Informatizare, Prorectoratul Informatizare și
Comunicații Digitale
Termen: permanent

 Asigurarea pregătirii profesionale continue şi a necesarului de resurse umane
Strategii:
 Documentarea permanentă cu privire la apariţia unor noi programe de

reţea sau a unor versiuni noi ale programelor existente, precum şi cu
privire la existenţa pe piaţă a unor noi echipamente specifice reţelelor. Tot
în acest scop, personalul BSCI va trebui să participe la cursuri, conferinţe
şi seminarii de specialitate;

 Având în vedere dimensiunea fizică a reţelei academice de comunicații a
Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, numărul mare de
calculatoare conectate în reţea, numărul de utilizatori şi volumul de muncă
necesar pentru îndeplinirea obiectivelor menţionate în Planul operaţional
pentru anul 2017 este necesară adoptarea unei strategii adecvate privind
completarea, pregătirea, promovarea şi motivarea resursei umane, ţinând
seama şi de elementele specifice activităţii în domeniul IT. In acest sens
se propune actualizarea permanentă a organigramei compartimentului în
funcţie de necesităţile obiective şi promovarea salariaţilor pe grade
profesionale, în funcţie de competenţă. De asemenea, strategia care să
asigure funcţionarea eficientă a Biroului de Sisteme de Comunicaţii și
Informatizare implică şi suplimentarea schemei de personal cu cel puţin 2
posturi de studii superioare şi cel puţin 2 posturi de studii medii.

 Răspund: Șef Birou Sisteme de Comunicații și Informatizare
Termen: permanent
Sursa de finanţare: finanţarea de bază, alocaţii bugetare

 Asigurarea calităţii serviciilor şi a managementului eficient al activităţilor
Strategii:
 Studierea şi aplicarea unor tehnici moderne de management al reţelelor şi

de organizare şi planificare a muncii.
 În realizarea achiziţiilor se va urmări analiza performanţelor tehnice ale

echipamentelor de reţea existente pe piaţă şi includerea în planul de
achiziţii a celor care pot asigura acoperirea cerinţelor specifice, la
parametrii de calitate necesari.

 Elaborarea unor scripturi şi aplicaţii menite să conducă la creşterea
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eficienţei în activitatea de administrare a Reţelei informatice a Universităţii
Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi.

 Planificarea şi organizarea activităţilor în aşa fel încât să se asigure buna
funcţionare a RI-UTI, servicii de calitate şi rezolvarea în timp cât mai scurt
a problemelor care apar, în funcţie de posibilităţile tehnice şi resursele
umane disponibile.

Răspund: Șef Birou Sisteme de Comunicații și Informatizare
Termen: permanent

 Achizitionarea unor echipamente de diagnosticare şi depanare a tehnicii de
calcul, ceea ce va face posibilă intervenţia rapidă şi eficientă.
Termen: permanent
Raspunde: Sef Birou Intretinere-Service
Sursa de finantare: alocaţiile bugetare

 Asigurarea bunei funcţionări a echipamentelor din dotarea Biroului de
Întreţinere-Service şi întreţinerea lor.
Termen: permanent
Raspunde: Sef Birou Întreţinere-Service
Sursa de finantare: alocaţiile bugetare

Necesarul de fonduri pentru îndeplinirea obiectivelor privind informatizarea,
comunicațiile digitale și imaginea universității este prezentat în Anexa nr. 22.

Tehnoredactare
Ioan Herghelegiu



 
Raport privind starea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi  pentru anul 2017 

 

109 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 3. SITUAȚIA PROGRAMELOR  DE STUDII PENTRU ANUL UNIVERSITAR   

                                                       2016 - 2017 și  2017 - 2018 
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI 
 

Studii universitare de licenţă, începând cu anul I 2016/ 2017 
 
 

Nr. 
crt. 

Facultatea 
cf H.G. 376/ 2016 

Domeniul de licentă 
cf H.G. 376/ 2016 

Denumirea programului de studii 
cf H.G. 376/ 2016 

 

A / AP 
 

Forma de înv. 

Nr. 
credite 

Nr. 
max 

stud
. 

1. Facultatea de 

Automatică şi 
Calculatoare 

Calculatoare şi tehnologia informaţiei Automatică şi informatică aplicată A IF 240 150 

Calculatoare A IF 240 95 

Ingineria sistemelor Tehnologia informaţiei A IF 240 95 

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 

Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii A IF 240 100 

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 

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 
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Nr. 
crt. 

Facultatea 
cf H.G. 376/ 2016 

Domeniul de licentă 
cf H.G. 376/ 2016 

Denumirea programului de studii 
cf H.G. 376/ 2016 

 

A / AP 
 

Forma de înv. 

Nr. 
credite 

Nr. 
max 

stud
. 

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 şi telecomunicaţii 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 

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 

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în agricultură A IF 240 60 

Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice A IF 240 100 

Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală A IF 240 150 

Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru A IF 240 100 

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 
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Nr. 
crt. 

Facultatea 
cf H.G. 376/ 2016 

Domeniul de licentă 
cf H.G. 376/ 2016 

Denumirea programului de studii 
cf H.G. 376/ 2016 

 

A / AP 
 

Forma de înv. 

Nr. 
credite 

Nr. 
max 

stud
. 

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 chimică Tehnologie chimică textilă A IF 240 40 

Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori A IF 240 25 

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 25 

Design industrial AP IF 240 42 

Design industrial (în limba engleză - Industrial Design) AP IF 240 50 

Inginerie şi management Inginerie economică industrială A IF 240 80 

11. Facultatea de 

Arhitectură 
“G.M.Cantacuzino” 

Arhitectură Arhitectură A IF 360 100 
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STRUCTURA UNIVERSITĂŢII TEHNICE “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 
Studii universitare de master, începând cu anul I 2016 / 2017 

 

Nr. 
crt. 

Facultatea 
cf. H.G. 376/ 2016 

 

Domeniul de master 

cf. H.G. 402/ 2016 

Denumirea programului universitar de master  

cf. H.G. 402/ 2016 
Forma de 

înv. 
Nr. credite 

Nr. max 

stud./ 
program 

Nr. max 

stud. ce 
pot fi 

şcolari-

zaţi 

1. Facultatea de 

Automatică şi 
Calculatoare 

Calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei 

Calculatoare încorporate IF 120 50  

150 Sisteme distribuite şi tehnologii WEB IF 120 50 

Sisteme distribuite şi tehnologii WEB/ Distributed systems and WEB technologies IF 120 50 

Ingineria sistemelor Sisteme de control încorporate IF 120 50  

150 Sisteme şi control automat IF 120 50 

Sisteme şi control automat/ Systems and control IF 120 50 

2. Facultatea de 

Inginerie Chimică 
şi Protecţia 

Mediului 

Ingineria mediului Controlul calităţii mediului ambiant IF 120 50  
 

 
250 

Managementul mediului IF 120 50 

Managementul mediului IFR 120 50 

Managementul mediului şi energie durabilă/Environmental management 
and sustainable energy 

IF 120 50 

Managementul, tratarea şi valorificarea deşeurilor IF 120 50 

Inginerie chimică Cataliză şi materiale catalitice pentru mediu, energie şi sănătate IF 120 50  
 
 
 
 

 
450 

Ingineria procedeelor nepoluante IF 120 50 

Materiale macromoleculare înalt performante IF 120 50 

Produse farmaceutice şi cosmetice IF 120 50 

Produse naturale IF 120 50 

Protecţie anticorosivă şi electrochimie aplicată IF 120 50 

Ştiinţa hârtiei şi a materialelor polimerice IF 120 50 

Controlul si procesarea alimentelor IF 120 50 

Biomateriale polimerice si bioresurse IF 120 50 
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Nr. 
crt. 

Facultatea 
cf. H.G. 376/ 2016 

 

Domeniul de master 

cf. H.G. 402/ 2016 

Denumirea programului universitar de master  

cf. H.G. 402/ 2016 
Forma de 

înv. 
Nr. credite 

Nr. max 

stud./ 
program 

Nr. max 

stud. ce 
pot fi 

şcolari-

zaţi 

3. Facultatea de 

Construcţii şi 
Instalaţii 

Inginerie civilă şi 

instalaţii 

Instalaţii pentru construcţii IF 120 50  

 

 

 

 

 

 

500 * 

Evaluare şi administrare imobiliară IF 120 50 

Infrastructuri moderne pentru transporturi IF 120 50 

Ingineria clădirilor IF 120 50 

Inginerie geotehnică IF 120 50 

Inginerie structurală IF 120 50 

Inginerie structurală/ Structural engineering IF 120 50 

Management şi tehnologii speciale în construcţii IF 120 50 

Materiale şi produse performante pentru construcţii IF 120 50 

Reabilitarea şi creşterea siguranţei construcţiilor IF 120 50 

Antreprenoriat imobiliar IF 120 n/a 

4. Facultatea de 

Construcţii de 

Maşini şi 
Management 

Industrial 

Inginerie industrială Concepţia şi fabricaţia asistată de calculator IF 120 50  

 

 
260 

Inginerie şi management în fabricaţia mecanică IF 120 50 

Managementul şi tehnologia producţiei IF 120 50 

Sisteme micromecanice IF 120 50 

Tehnologii avansate de fabricaţie IF 120 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 

şi telecomunicaţii 

Proiectarea circuitelor VLSI avansate IF 120 50  

 

 
 

300 

Radiocomunicaţii digitale IF 120 50 

Reţele de comunicaţii IF 120 50 

Sisteme avansate în electronica aplicată IF 120 50 

Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială IF 120 50 

Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor IF 120 50 
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Nr. 
crt. 

Facultatea 
cf. H.G. 376/ 2016 

 

Domeniul de master 

cf. H.G. 402/ 2016 

Denumirea programului universitar de master  

cf. H.G. 402/ 2016 
Forma de 

înv. 
Nr. credite 

Nr. max 

stud./ 
program 

Nr. max 

stud. ce 
pot fi 

şcolari-

zaţi 

6. Facultatea de 

Inginerie Electrică, 
Energetică şi 
Informatică 

Aplicată 

Inginerie electrică Conversia energiei şi controlul mişcării IF 
120 

50  

 

150 
Sisteme electrice avansate IF 120 50 

Sisteme informatice de monitorizare a mediului IF 120 50 

Inginerie energetică Management, energie, mediu IF 120 50 
100 

Managementul sistemelor de energie IF 120 50 

Inginerie şi 
management 

Inginerie şi management în contextul globalizării IF 120 50 50 

7. Facultatea de 

Hidrotehnică, 
Geodezie şi 

Ingineria Mediului 

Ingineria mediului Ingineria şi managementul factorilor de mediu IF 120 50 50 

Inginerie civilă 

şi instalaţii 

Evaluare şi dezvoltare imobiliară IF 120 n/a  

100 * Inginerie hidrotehnică IF 120 50 

Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroameliorative şi hidroedilitare IF 120 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 

Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere IF 120 50 

Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere IF 120 50 

Sistemica transporturilor autopropulsate IF 120 50 

Inginerie mecanică Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică IF 120 50  

 

200 

Maşini termice, frigotehnie şi climatizare IF 120 50 

Sisteme de transport pe calea ferată IF 120 50 

Tehnici nepoluante în industria agroalimentară 
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 
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Nr. 
crt. 

Facultatea 
cf. H.G. 376/ 2016 

 

Domeniul de master 

cf. H.G. 402/ 2016 

Denumirea programului universitar de master  

cf. H.G. 402/ 2016 
Forma de 

înv. 
Nr. credite 

Nr. max 

stud./ 
program 

Nr. max 

stud. ce 
pot fi 

şcolari-

zaţi 

10. Facultatea de 

Textile – Pielărie şi 
Management 

Industrial 

Inginerie industrială Asigurarea calităţii în domeniul textile – pielărie IF 120 50  

 

 

 

 
400 

Design industrial textil IF 90 50 

Design vestimentar IF 120 50 

Dezvoltări în proiectarea produselor de încălţăminte şi marochinărie IF 120 50 

Proiectarea şi modelarea îmbrăcămintei IF 120 50 

Sisteme inovative de producţie în confecţii IF 120 50 

Tehnologii performante de tricotare IF 120 50 

Textile avansate IF 120 50 

Inginerie chimică Ecodesign în finisarea textilelor IF 120 50 
100 

Procesarea avansată a resurselor proteice IF 120 50 

Inginerie şi 

management 

 

Inginerie şi management în producţia de bunuri şi servicii IF 120 50  

 

 
250 

Inovare şi antreprenoriat IF 120 50 

Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei IF 120 50 

Marketing industrial IF 120 50 

Management şi administrarea afacerilor IF 120 50 

 

 

 

* Nr. maxim studenţi/ domeniu nu reprezintă suma nr. maxim de studenţi/ programele de studiu incluse în domeniu 
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI 
 

     Studii universitare de licenţă, începând cu anul I 2017/ 2018 
 
 

Nr. 
crt. 

Facultatea 
cf HG 140/ 2017 modif. cu 

HG 615/ 2017 

Domeniul de licentă 
cf HG 140/ 2017 modif. cu HG 615/ 

2017 

Denumirea programului de studii 
cf HG 140/ 2017 modif. cu HG 615/ 2017 

 
A / AP 

 
Forma de 

înv. 

 
Nr. 

credi
te 

Nr. 
ma
x 

stu
d. 

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 95 

2. Facultatea de 

Inginerie Chimică şi 
Protecţia Mediului 
“Cristofor 
Simionescu” 

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 A 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 
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Nr. 
crt. 

Facultatea 
cf HG 140/ 2017 modif. cu 

HG 615/ 2017 

Domeniul de licentă 
cf HG 140/ 2017 modif. cu HG 615/ 

2017 

Denumirea programului de studii 
cf HG 140/ 2017 modif. cu HG 615/ 2017 

 
A / AP 

 
Forma de 

înv. 

 
Nr. 

credi
te 

Nr. 
ma
x 

stu
d. 

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 electronica, 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 

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 

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 

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în agricultură A IF 240 60 

Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice A IF 240 100 

Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală A IF 240 150 

Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru A IF 240 100 

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 
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Nr. 
crt. 

Facultatea 
cf HG 140/ 2017 modif. cu 

HG 615/ 2017 

Domeniul de licentă 
cf HG 140/ 2017 modif. cu HG 615/ 

2017 

Denumirea programului de studii 
cf HG 140/ 2017 modif. cu HG 615/ 2017 

 
A / AP 

 
Forma de 

înv. 

 
Nr. 

credi
te 

Nr. 
ma
x 

stu
d. 

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 chimică Tehnologie chimică textilă A IF 240 40 

Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori A IF 240 25 

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 25 

Design industrial A IF 240 60 

Design industrial (în limba engleză - Industrial Design) AP IF 240 50 

Inginerie şi management Inginerie economică industrială A IF 240 80 

Ingineria şi managementul afacerilor AP IF 240 60 

11. Facultatea de 

Arhitectură 
“G.M.Cantacuzino” 

Arhitectură Arhitectură A IF 360 100 
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STRUCTURA UNIVERSITĂŢII TEHNICE “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 
Studii universitare de master, începând cu anul I 2017 / 2018 

 

Nr. 
crt. 

Facultatea 
cf. HG 140/ 2017 modif. cu 

HG 615/ 2017 

 

Domeniul de master 

cf. HG 117/ 2017 
modif. cu HG 614/ 

2017 

Denumirea programului universitar de master  

cf. HG 117/ 2017 modif. cu HG 614/ 2017 
Forma de 

înv. 
Nr. credite 

Nr. max 

stud./ 
program 

Nr. max 

stud. ce 
pot fi 

şcolari-

zaţi 

1. Facultatea de 

Automatică şi 
Calculatoare 

Calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei 

Calculatoare încorporate IF 120 50  

150 Sisteme distribuite şi tehnologii WEB IF 120 50 

Sisteme distribuite şi tehnologii WEB/ Distributed systems and WEB technologies IF 120 50 

Ingineria sistemelor Sisteme de control încorporate IF 120 50  

150 Sisteme şi control automat IF 120 50 

Sisteme şi control automat/ Systems and control IF 120 50 

2. Facultatea de 

Inginerie Chimică 
şi Protecţia 

Mediului 
“Cristofor 
Simionescu” 

Ingineria mediului Controlul calităţii mediului ambiant IF 120 50  
 

 
250 

Managementul mediului IF 120 50 

Managementul mediului IFR 120 50 

Managementul mediului şi energie durabilă/Environmental management 
and sustainable energy 

IF 120 50 

Managementul, tratarea şi valorificarea deşeurilor IF 120 50 

Inginerie chimică Cataliză şi materiale catalitice pentru mediu, energie şi sănătate IF 120 50  
 
 
 
 

 
450 

Ingineria procedeelor nepoluante IF 120 50 

Materiale macromoleculare înalt performante IF 120 50 

Produse farmaceutice şi cosmetice IF 120 50 

Produse naturale IF 120 50 

Protecţie anticorosivă şi electrochimie aplicată IF 120 50 

Ştiinţa hârtiei şi a materialelor polimerice IF 120 50 

Controlul si procesarea alimentelor IF 120 50 

Biomateriale polimerice si bioresurse IF 120 50 

3. Facultatea de Inginerie civilă şi Instalaţii pentru construcţii IF 120 50  
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Nr. 
crt. 

Facultatea 
cf. HG 140/ 2017 modif. cu 

HG 615/ 2017 

 

Domeniul de master 

cf. HG 117/ 2017 
modif. cu HG 614/ 

2017 

Denumirea programului universitar de master  

cf. HG 117/ 2017 modif. cu HG 614/ 2017 
Forma de 

înv. 
Nr. credite 

Nr. max 

stud./ 
program 

Nr. max 

stud. ce 
pot fi 

şcolari-

zaţi 

Construcţii şi 
Instalaţii 

instalaţii Evaluare şi administrare imobiliară IF 120 50  

 

 

 

 

 

500 * 

Infrastructuri moderne pentru transporturi IF 120 50 

Ingineria clădirilor IF 120 50 

Inginerie geotehnică IF 120 50 

Inginerie structurală IF 120 50 

Inginerie structurală/ Structural engineering IF 120 50 

Management şi tehnologii speciale în construcţii IF 120 50 

Materiale şi produse performante pentru construcţii IF 120 50 

Reabilitarea şi creşterea siguranţei construcţiilor IF 120 50 

Antreprenoriat imobiliar IF 120 n/a 

4. Facultatea de 

Construcţii de 

Maşini şi 
Management 
Industrial 

Inginerie industrială Concepţia şi fabricaţia asistată de calculator IF 120 50  

 

 
260 

Inginerie şi management în fabricaţia mecanică IF 120 50 

Managementul şi tehnologia producţiei IF 120 50 

Sisteme micromecanice IF 120 50 

Tehnologii avansate de fabricaţie IF 120 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 

Proiectarea circuitelor VLSI avansate IF 120 50  

 

 
 

300 

Radiocomunicaţii digitale IF 120 50 

Reţele de comunicaţii IF 120 50 

Sisteme avansate în electronica aplicată IF 120 50 

Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială IF 120 50 

Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor IF 120 50 
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Nr. 
crt. 

Facultatea 
cf. HG 140/ 2017 modif. cu 

HG 615/ 2017 

 

Domeniul de master 

cf. HG 117/ 2017 
modif. cu HG 614/ 

2017 

Denumirea programului universitar de master  

cf. HG 117/ 2017 modif. cu HG 614/ 2017 
Forma de 

înv. 
Nr. credite 

Nr. max 

stud./ 
program 

Nr. max 

stud. ce 
pot fi 

şcolari-

zaţi 

6. Facultatea de 

Inginerie Electrică, 
Energetică şi 
Informatică 
Aplicată 

Inginerie electrică Conversia energiei şi controlul mişcării IF 
120 

50  

 

150 
Sisteme electrice avansate IF 120 50 

Sisteme informatice de monitorizare a mediului IF 120 50 

Inginerie energetică Management, energie, mediu IF 120 50 
100 

Managementul sistemelor de energie IF 120 50 

Inginerie şi 
management 

Inginerie şi management în contextul globalizării IF 120 50 50 

7. Facultatea de 

Hidrotehnică, 
Geodezie şi 
Ingineria Mediului 

Ingineria mediului Ingineria şi managementul factorilor de mediu IF 120 50 50 

Inginerie civilă 

şi instalaţii 

Evaluare şi dezvoltare imobiliară IF 120 n/a  

100 * Inginerie hidrotehnică IF 120 50 

Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroameliorative şi hidroedilitare IF 120 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 

Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere IF 120 50 

Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere IF 120 50 

Sistemica transporturilor autopropulsate IF 120 50 

Inginerie mecanică Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică IF 120 50  

 

200 

Maşini termice, frigotehnie şi climatizare IF 120 50 

Sisteme de transport pe calea ferată IF 120 50 

Tehnici nepoluante în industria agroalimentară 
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 
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Nr. 
crt. 

Facultatea 
cf. HG 140/ 2017 modif. cu 

HG 615/ 2017 

 

Domeniul de master 

cf. HG 117/ 2017 
modif. cu HG 614/ 

2017 

Denumirea programului universitar de master  

cf. HG 117/ 2017 modif. cu HG 614/ 2017 
Forma de 

înv. 
Nr. credite 

Nr. max 

stud./ 
program 

Nr. max 

stud. ce 
pot fi 

şcolari-

zaţi 

Inginerie industrială Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă IF 120 50 50 

10. Facultatea de 

Textile – Pielărie şi 
Management 
Industrial 

Inginerie industrială Asigurarea calităţii în domeniul textile – pielărie IF 120 50  

 

 

 

 
400 

Design industrial textil IF 90 50 

Design vestimentar IF 120 50 

Dezvoltări în proiectarea produselor de încălţăminte şi marochinărie IF 120 50 

Proiectarea şi modelarea îmbrăcămintei IF 120 50 

Sisteme inovative de producţie în confecţii IF 120 50 

Tehnologii performante de tricotare IF 120 50 

Textile avansate IF 120 50 

Inginerie chimică Ecodesign în finisarea textilelor IF 120 50 
100 

Procesarea avansată a resurselor proteice IF 120 50 

Inginerie şi 

management 

 

Inginerie şi management în producţia de bunuri şi servicii IF 120 50  

 

 
250 

Inovare şi antreprenoriat IF 120 50 

Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei IF 120 50 

Marketing industrial IF 120 50 

Management şi administrarea afacerilor IF 120 50 

 

 

 

* Nr. maxim studenţi/ domeniu nu reprezintă suma nr. maxim de studenţi/ programele de studiu incluse în domeniu 
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ANEXA NR. 4.1.  SITUAŢIA NUMĂRULUI DE STUDENŢI FIZICI ŞI ECHIVALENŢI FĂRĂ TAXĂ ŞI 

CU TAXĂ LA DATA DE 1 IANUARIE 2017 ȘI  1 OCTOMBRIE 2017 

 

 

ANEXA NR. 4.2. SITUAŢIA FINANȚĂRII DE BAZĂ PE STUDENT ECHIVALENT UNITAR ȘI 

STUDENT FIZIC ÎN PERIOADA 2012 – 2017,  PE RAMURI DE ȘTIINȚĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI

DIRECTIA GENERALA ADMINISTRATIVA

Biroul de Statistică

cu 

bursă

fără 

bursă

cu 

bursă

fără 

bursă

cu 

bursă

fără 

bursă

0 1 2 3 4 
5 

(3+4)
6 7 

8 

(6+7)
9 10 11 (9+10) 12 (5+8+11) 0

Automatică şi Calculatoare
Ingineria sistemelor, calculatoare şi 

tehnologia informaţiei
4 0 4 2 1 3 2 0 2 9 

Total Automatică şi Calculatoare 4 0 4 2 1 3 2 0 2 9

Chimie și inginerie chimică 9 7 16 8 5 13 9 5 14 43 

Inginerie mecanică, mecatronică, 

inginerie industrială și management
3 5 8 3 5 8 2 5 7 23 

Total Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediului
12 12 24 11 10 21 11 10 21 66

Construcţii şi Instalaţii Inginerie civilă 5 12 17 7 6 13 5 5 10 40 

Total Construcţii şi Instalaţii 5 12 17 7 6 13 5 5 10 40

Construcţii de Maşini şi 

Management Industrial
Inginerie mecanică, mecatronică, 

inginerie industrială și management 6 8 14 6 3 9 5 4 9 32 

Total Construcţii de Maşini şi 

Management Industrial
6 8 14 6 3 9 5 4 9 32

Electronică, Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei
Inginerie electrică, electronică și 

telecomunicații 3 4 7 3 2 5 1 2 3 15 

Total Electronică, Telecomunicaţii 

şi Tehnologia Informaţiei
3 4 7 3 2 5 1 2 3 15

Inginerie electrică, electronică și 

telecomunicații
9 13 22 9 7 16 8 8 16 54 

Inginerie mecanică, mecatronică, 

inginerie industrială și management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Inginerie Electrică, Energetică 

şi Informatică Aplicată
9 13 22 9 7 16 8 8 16 54

Inginerie civilă 3 8 11 6 6 12 4 3 7 30 

Inginerie geologică, mine, petrol și 

gaze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inginerie mecanică, mecatronică, 

inginerie industrială și management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Hidrotehnică, Geodezie şi 

Ingineria Mediului
3 8 11 6 6 12 4 3 7 30

Ingineria transporturilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inginerie mecanică, mecatronică, 

inginerie industrială și management 5 9 14 5 5 10 3 3 6 30 

Total Mecanică 5 9 14 5 5 10 3 3 6 30

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Inginerie mecanică, mecatronică, 

inginerie industrială și management 4 5 9 4 4 8 4 4 8 25 

Total Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor
4 5 9 4 4 8 4 4 8 25

Chimie și inginerie chimică 1 0 1 1 1 2 1 0 1 4 

Inginerie mecanică, mecatronică, 

inginerie industrială și management 5 7 12 6 4 10 5 5 10 32 

Total Textile-Pielărie şi 

Management Industrial
6 7 13 7 5 12 6 5 11 36

Arhitectură "G.M. Cantacuzino" Arhitectură și urbanism 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Arhitectură "G.M. 

Cantacuzino"
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RAMURI DE ȘTIINȚĂ UNIVERSITATE 57 78 135 60 49 109 49 44 93 337

7

8

9

10

11

Anul II Anul III

1

2

3

4

5

6

Ramura de știință
Total 

Anul I

Total 

Anul II

Total 

anul III
Total

Nr.

crt.

Anul I

8

9

10

11

Facultatea

Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediului

Inginerie Electrică, Energetică şi 

Informatică Aplicată

Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria 

Mediului

Mecanică

Textile-Pielărie şi Management 

Industrial

Granturi doctorale (pe facultăţi şi ramuri de știință) BUGET - IANUARIE 2017 

Studenţii luaţi in calcul sunt cei raportaţi către M.E.N. la data de 01.01.2017

Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6

7



UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI

DIRECTIA GENERALA ADMINISTRATIVA

Biroul de Statistică

0 1 2 3 4 5 
6 

(3+4+5)
0

Automatică şi Calculatoare Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei 0 0 1 
1

Total Automatică şi Calculatoare 0 0 1 1

Chimie și inginerie chimică 0 1 1 2

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management
0 0 0 

0

Total Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 0 1 1 2

Construcţii şi Instalaţii Inginerie civilă 5 2 7 14

Total Construcţii şi Instalaţii 5 2 7 14

Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 3 1 0 4

Total Construcţii de Maşini şi Management 

Industrial
3 1 0 4

Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei
Inginerie electrică, electronică și telecomunicații

1 1 0 2

Total Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei
1 1 0 2

Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 1 2 2 
5

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 0 0 0 0

Total Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică 

Aplicată
1 2 2 5

Inginerie civilă 1 4 1 6

Inginerie geologică, mine, petrol și gaze 0 0 0 0

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 0 0 0 0

Total Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 1 4 1 6

Ingineria transporturilor 0 0 0 0

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 3 4 4 11

Total Mecanică 3 4 4 11

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 4 5 3 12

Total Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 4 5 3 12

Chimie și inginerie chimică 1 1 1 3

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 2 8 5 15

Total Textile-Pielărie şi Management Industrial 3 9 6 18

Arhitectură "G.M. Cantacuzino" Arhitectură și urbanism 0 0 0 0

Total Arhitectură "G.M. Cantacuzino" 0 0 0 0

TOTAL RAMURI DE ȘTIINȚĂ UNIVERSITATE 21 29 25 75

6

7

8

9

10

11

Nr.

crt.

1

2

3

4

5

Textile-Pielărie şi Management Industrial

Ramura de știință Anul I Anul II
Anul 

III
Total

7

8

9

10

11

Facultatea

Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică 

Aplicată

Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Mecanică

Granturi doctorale (pe facultăţi şi ramuri de știință) TAXA - IANUARIE 2017 

Studenţii luaţi in calcul sunt cei raportaţi către M.E.N. la data de 01.01.2017

Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6



UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI

DIRECTIA GENERALA ADMINISTRATIVA

Biroul de Statistică

fără 

bursă

cu 

taxă

fără 

bursă

cu 

taxă

fără 

bursă

cu 

taxă

fără 

bursă

cu 

taxă

fără 

bursă

cu 

taxă

fără 

bursă

cu 

taxă

0 1 2 3 4 
5 

(3+4)
6 7 

8 

(6+7)
9 10 

11 

(9+10)
12 13 

14 

(12+13)
15 16 

17 

(15+16)
18 19 

20 

(18+19)

21 

(3+6+9+12+1

5+18)

22 

(4+7+10+13+1

6+19)

23 

(5+8+11+14+1

7+20)

0

Automatică şi Calculatoare Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei 2 1 3 1 0 1 3 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 3 9 

Total Automatică şi Calculatoare 2 1 3 1 0 1 3 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 6 3 9

Chimie și inginerie chimică 13 1 14 8 0 8 3 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 24 3 27 

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management
3 4 

7 
2 0 

2 
0 0 

0 1 0 1 0 2 2 
0 0 

0 6 6 
12 

Total Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 16 5 21 10 0 10 3 0 3 1 0 1 0 4 4 0 0 30 9 39

Construcţii şi Instalaţii Inginerie civilă 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 6 7 

Total Construcţii şi Instalaţii 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 6 7

Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 6 2 8 5 0 5 6 0 6 1 0 1 0 0 0 0 1 1 18 3 
21 

Total Construcţii de Maşini şi Management Industrial 6 2 8 5 0 5 6 0 6 1 0 1 0 0 0 0 1 1 18 3 21

Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei
Inginerie electrică, electronică și telecomunicații

3 0 
3 

0 0 
0 

0 0 
0 0 1 1 0 0 0 

0 0 
0 3 1 4 

Total Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei
3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4

Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 13 2 15 8 1 9 2 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 1 24 5 29 

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică 

Aplicată
13 2 15 8 1 9 2 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 1 24 5 29

Inginerie civilă 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 5 

Inginerie geologică, mine, petrol și gaze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 5

Ingineria transporturilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 6 1 7 3 1 4 5 1 6 2 2 4 3 1 4 0 0 0 19 6 
25 

Total Mecanică 6 1 7 3 1 4 5 1 6 2 2 4 3 1 4 0 0 0 19 6 25

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 6 2 8 5 0 5 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1 12 6 18 

Total Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 6 2 8 5 0 5 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1 12 6 18

Chimie și inginerie chimică 2 4 6 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9 

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 5 1 6 8 0 8 2 0 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 16 3 19 

Total Textile-Pielărie şi Management Industrial 7 5 12 8 0 8 5 0 5 1 2 3 0 0 0 0 0 21 7 28

Arhitectură "G.M. Cantacuzino" Arhitectură și urbanism 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Arhitectură "G.M. Cantacuzino" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RAMURI DE ȘTIINȚĂ UNIVERSITATE 61 22 83 42 2 44 25 4 29 5 8 13 3 9 12 1 3 4 137 48 185

11

3

4

5

6

Total 

Anul VII

2

Nr.

crt.

8

9

10

5

6

7

1

Ramura de știință

Anul V Anul VII Anul IXAnul VI Anul VIII

Mecanică

7

Total 

Anul 

IX

Buget Taxa Total

Anul IV Total 

Anul 

IV

Total 

Anul V

Total 

Anul 

VI

9

Total 

Anul 

VIII

Calculul studenţilor fizici de la doctorat fără granturi (pe facultăţi şi ramuri de știință)  BUGET si TAXA - IANUARIE 2017

Studenţii luaţi in calcul sunt cei raportaţi către M.E.N. la data de 01.01.2017

11

Facultatea

Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică 

Aplicată

Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

10
Textile-Pielărie şi Management Industrial

Nr.

crt.

1

2

3

4

8



UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI

DIRECTIA GENERALA ADMINISTRATIVA

Biroul de Statistică

Fizici Echivalenţi Fizici Echivalenţi Fizici Echivalenţi
Echivalenţi 

Unitari*
Fizici Echivalenţi

Echivalenţi 

Unitari*
Fizici Echivalenţi

Echivalenţi 

Unitari*
Fizici** Echivalenţi

Echivalenţi 

Unitari

0 1 2 3
4

(col.3*1)
5

6

(col.5*1,5)

7

(col.3+c

ol.5)

8

(col.4+col.6)

9

(col.8*coef.cost

)

10
11

(col.10*0,4)

12

(col.11*coef.c

ost)

13 
14

(col.13*0,16)

15

(col.14*coef.co

st)

16

(col.7)

17

(col.8+col.11+

col.14)

18

(col.9+col.12+c

ol.15)

0

Automatică şi Calculatoare
Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia 

informaţiei 1094 1094,00 0 0,00 1094 1094,00 1914,50 2 0,80 0,80 116 18,56 18,56 1094 1113,36 1933,86

Total Automatică şi Calculatoare 1094 1094,00 0 0,00 1094 1094,00 1914,50 2 0,80 0,80 116 18,56 18,56 1094 1113,36 1933,86

Chimie și inginerie chimică 267 267,00 0 0,00 267 267,00 507,30 2 0,80 0,80 60 9,60 9,60 267 277,40 517,70

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială 

și management 194 194,00 0 0,00 194 194,00 339,50 0 0,00 0,00 18 2,88 2,88 194 196,88 342,38

Total Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 461 461,00 0 0,00 461 461,00 846,80 2 0,80 0,80 78 12,48 12,48 461 474,28 860,08

Construcţii şi Instalaţii Inginerie civilă 720 720,00 167 250,50 887 970,50 1698,38 2 0,80 0,80 41 6,56 6,56 887 977,86 1705,74

Total Construcţii şi Instalaţii 720 720,00 167 250,50 887 970,50 1698,38 2 0,80 0,80 41 6,56 6,56 887 977,86 1705,74

Construcţii de Maşini şi Management Industrial
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială 

și management 772 772,00 0 0,00 772 772,00 1351,00 5 2,00 2,00 24 3,84 3,84 772 777,84 1356,84

Total Construcţii de Maşini şi Management Industrial 772 772,00 0 0,00 772 772,00 1351,00 5 2,00 2,00 24 3,84 3,84 772 777,84 1356,84

Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 811 811,00 101 151,50 912 962,50 1684,38 3 1,20 1,20 49 7,84 7,84 912 971,54 1693,42

Total Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 811 811,00 101 151,50 912 962,50 1684,38 3 1,20 1,20 49 7,84 7,84 912 971,54 1693,42

Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 876 876,00 0 0,00 876 876,00 1533,00 3 1,20 1,20 61 9,76 9,76 876 886,96 1543,96

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială 

și management 171 171,00 0 0,00 171 171,00 299,25 0 0,00 0,00 7 1,12 1,12 171 172,12 300,37

Total Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 1047 1047,00 0 0,00 1047 1047,00 1832,25 3 1,20 1,20 68 10,88 10,88 1047 1059,08 1844,33

Inginerie civilă 183 183,00 0 0,00 183 183,00 320,25 0 0,00 0,00 3 0,48 0,48 183 183,48 320,73

Inginerie geologică, mine, petrol și gaze 229 229,00 0 0,00 229 229,00 400,75 0 0,00 0,00 6 0,96 0,96 229 229,96 401,71

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială 

și management 143 143,00 0 0,00 143 143,00 250,25 0 0,00 0,00 2 0,32 0,32 143 143,32 250,57

Total Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 555 555,00 0 0,00 555 555,00 971,25 0 0,00 0,00 11 1,76 1,76 555 556,76 973,01

Ingineria transporturilor 463 463,00 0 0,00 463 463,00 810,25 0 0,00 0,00 6 0,96 0,96 463 463,96 811,21

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială 

și management 633 633,00 0 0,00 633 633,00 1107,75 4 1,60 1,60 18 2,88 2,88 633 637,48 1112,23

Total Mecanică 1096 1096,00 0 0,00 1096 1096,00 1918,00 4 1,60 1,60 24 3,84 3,84 1096 1101,44 1923,44

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială 

și management 554 554,00 0 0,00 554 554,00 969,50 5 2,00 2,00 10 1,60 1,60 554 557,60 973,10

Total Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 554 554,00 0 0,00 554 554,00 969,50 5 2,00 2,00 10 1,60 1,60 554 557,60 973,10

Chimie și inginerie chimică 41 41,00 0 0,00 41 41,00 77,90 1 0,40 0,40 2 0,32 0,32 41 41,72 78,62

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială 

și management 440 440,00 0 0,00 440 440,00 770,00 9 3,60 3,60 26 4,16 4,16 440 447,76 777,76

Total Textile-Pielărie şi Management Industrial 481 481,00 0 0,00 481 481,00 847,90 10 4,00 4,00 28 4,48 4,48 481 489,48 856,38

Arhitectură "G.M. Cantacuzino" Arhitectură și urbanism 494 494,00 0 0,00 494 494,00 1235,00 0 0,00 0,00 26 4,16 4,16 494 498,16 1239,16

Total Arhitectură "G.M. Cantacuzino" 494 494,00 0 0,00 494 494,00 1235,00 0 0,00 0,00 26 4,16 4,16 494 498,16 1239,16

TOTAL RAMURI DE ȘTIINȚĂ UNIVERSITATE 8085 8085,00 268 402,00 8353 8487,00 15268,95 36 14,40 14,40 475 76,00 76,00 8353 8577,40 15359,35

1,75 pentru calculul studenţilor echivalenţi unitari de la ramurile de știință ingineresti

2,50 pentru calculul studenţilor echivalenţi unitari de la ramura de știință "Arhitectură şi urbanism"

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

9

10

11

Facultatea

Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Mecanică

Textile-Pielărie şi Management Industrial

** Studenţii fizici de la Grade didactice și Seminar pedagogic nu intră în totalul general al studenţilor fizici deoarece au fost luaţi în calcul la facultăţi

Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

Studenţii luaţi in calcul sunt cei raportaţi către M.E.N. la data de 01.01.2017

* Calculul studenţilor echivalenţi unitari s-a efectuat folosind coefcienţii de cost stabiliţi în Propunerea  de Metodologie de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară pentru anul 2017:

1,90 pentru calcul studenţilor echivalenţi unitari de la ramura de știință "Chimie și inginerie chimică"

1,00 pentru calculul studenţilor echivalenţi unitari de la Pregătire pedagogică suplimentară, Activităţi asociate acordării 

gradelor didactice în învăţământul preuniversitar (grade didactice, seminar pedagogic)

Calculul studenţilor fizici, echivalenţi şi echivalenţi unitari de la licenţă (pe facultăţi si ramuri de știință) BUGET - IANUARIE 2017

LICENŢĂ BUGET

Curs zi 

(lb. română) 

coef. echiv. 1 

Curs zi 

(lb. străine)

 coef. echiv. 1,5

Total
Grade didactice 

coef. echiv. 0,4

Seminar pedagogic 

coef. echiv. 0,16
TOTAL FACULTATIRamura de știință

Nr.

crt.



UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI

DIRECTIA GENERALA ADMINISTRATIVA

Biroul de Statistică

Fizici Echivalenţi Fizici Echivalenţi Fizici Echivalenţi
Echivalenţi 

Unitari*
Fizici Echivalenţi

Echivalenţi 

Unitari*
Fizici Echivalenţi

Echivalenţi 

Unitari*
Fizici** Echivalenţi

Echivalenţi 

Unitari

0 1 2 3
4

(col.3*1)
5

6

(col.5*1,5)

7

(col.3+

col.5)

8

(col.4+col.6)

9

(col.8*coef.cos

t)

10
11

(col.10*0,4)

12

(col.11*coef.c

ost)

13 
14

(col.13*0,16)

15

(col.14*coef.co

st)

16

(col.7)

17

(col.8+col.11+

col.14)

18

(col.9+col.12+c

ol.15)

0

Automatică şi Calculatoare Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei
112 112,00 0 0,00 112 112,00 196,00 0 0,00 0,00 2 0,32 0,32 112 112,32 196,32

Total Automatică şi Calculatoare 112 112,00 0 0,00 112 112,00 196,00 0 0,00 0,00 2 0,32 0,32 112 112,32 196,32

Chimie și inginerie chimică 20 20,00 0 0,00 20 20,00 38,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 20 20,00 38,00

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 9 9,00 0 0,00 9 9,00 15,75 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 9 9,00 15,75

Total Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 29 29,00 0 0,00 29 29,00 53,75 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 29 29,00 53,75

Construcţii şi Instalaţii Inginerie civilă 176 176,00 24 36,00 200 212,00 371,00 0 0,00 0,00 4 0,64 0,64 200 212,64 371,64

Total Construcţii şi Instalaţii 176 176,00 24 36,00 200 212,00 371,00 0 0,00 0,00 4 0,64 0,64 200 212,64 371,64

Construcţii de Maşini şi Management Industrial Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management
24 24,00 0 0,00 24 24,00 42,00 0 0,00 0,00 2 0,32 0,32 24 24,32 42,32

Total Construcţii de Maşini şi Management Industrial 24 24,00 0 0,00 24 24,00 42,00 0 0,00 0,00 2 0,32 0,32 24 24,32 42,32

Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 99 99,00 6 9,00 105 108,00 189,00 0 0,00 0,00 2 0,32 0,32 105 108,32 189,32

Total Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 99 99,00 6 9,00 105 108,00 189,00 0 0,00 0,00 2 0,32 0,32 105 108,32 189,32

Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 68 68,00 0 0,00 68 68,00 119,00 0 0,00 0,00 1 0,16 0,16 68 68,16 119,16

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 17 17,00 0 0,00 17 17,00 29,75 0 0,00 0,00 2 0,32 0,32 17 17,32 30,07

Total Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 85 85,00 0 0,00 85 85,00 148,75 0 0,00 0,00 3 0,48 0,48 85 85,48 149,23

Inginerie civilă 9 9,00 0 0,00 9 9,00 15,75 0 0,00 0,00 3 0,48 0,48 9 9,48 16,23

Inginerie geologică, mine, petrol și gaze
30 30,00 0 0,00 30 30,00 52,50 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 30 30,00 52,50

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management
7 7,00 0 0,00 7 7,00 12,25 0 0,00 0,00 4 0,64 0,64 7 7,64 12,89

Total Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 46 46,00 0 0,00 46 46,00 80,50 0 0,00 0,00 7 1,12 1,12 46 47,12 81,62

Ingineria transporturilor 30 30,00 0 0,00 30 30,00 52,50 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 30 30,00 52,50

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 35 35,00 0 0,00 35 35,00 61,25 0 0,00 0,00 1 0,16 0,16 35 35,16 61,41

Total Mecanică 65 65,00 0 0,00 65 65,00 113,75 0 0,00 0,00 1 0,16 0,16 65 65,16 113,91

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 57 57,00 0 0,00 57 57,00 99,75 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 57 57,00 99,75

Total Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 57 57,00 0 0,00 57 57,00 99,75 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 57 57,00 99,75

Chimie și inginerie chimică 5 5,00 0 0,00 5 5,00 9,50 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5 5,00 9,50

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 25 25,00 0 0,00 25 25,00 43,75 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 25 25,00 43,75

Total Textile-Pielărie şi Management Industrial 30 30,00 0 0,00 30 30,00 53,25 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 30 30,00 53,25

Arhitectură "G.M. Cantacuzino" Arhitectură și urbanism 69 69,00 0 0,00 69 69,00 172,50 0 0,00 0,00 1 0,16 0,16 69 69,16 172,66

Total Arhitectură "G.M. Cantacuzino" 69 69,00 0 0,00 69 69,00 172,50 0 0,00 0,00 1 0,16 0,16 69 69,16 172,66

TOTAL RAMURI DE ȘTIINȚĂ UNIVERSITATE 792 792,00 30 45,00 822 837,00 1520,25 0 0,00 0,00 22 3,52 3,52 822 840,52 1523,77

1,90 pentru calcul studenţilor echivalenţi unitari de la ramura de știință "Chimie și inginerie chimică"
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Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
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** Studenţii fizici de la Grade didactice și Seminar pedagogic nu intră în totalul general al studenţilor fizici deoarece au fost luaţi în calcul la facultăţi
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Studenţii luaţi in calcul sunt cei raportaţi către M.E.N. la data de 01.01.2017

* Calculul studenţilor echivalenţi unitari s-a efectuat folosind coefcienţii de cost stabiliţi în Propunerea  de Metodologie de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară pentru anul 2017:

1,75 pentru calculul studenţilor echivalenţi unitari de la ramurile de știință ingineresti

2,50 pentru calculul studenţilor echivalenţi unitari de la ramura de știință "Arhitectură şi urbanism"

1,00 pentru calculul studenţilor echivalenţi unitari de la Pregătire pedagogică suplimentară, Activităţi asociate acordării gradelor didactice în învăţământul preuniversitar (grade 

didactice, seminar pedagogic)

Calculul studenţilor fizici, echivalenţi şi echivalenţi unitari de la licenţă (pe facultăţi si ramuri de știință) TAXA- IANUARIE 2017 

LICENŢĂ TAXA

Curs zi 

(lb. română) 

coef. echiv. 1 

Curs zi 

(lb. străine)

 coef. echiv. 1,5

Total
Grade didactice 

coef. echiv. 0,4

Seminar pedagogic 

coef. echiv. 0,16
TOTAL FACULTATIRamura de știință

Nr.

crt.
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Calculul studenţilor fizici, echivalenţi şi echivalenţi unitari de la master  (pe facultăţi si ramuri de știință) BUGET - IANUARIE 2017

Fizici Echivalenţi Fizici Echivalenţi Fizici Echivalenţi
Echivalenţi 

Unitari

0 1 2 3
4

(col.3*2)
5

6

(col.5*3)

7

(col.3+

col.5)

8

(col.4+col.6

)

9

(col.8*coef.

cost)

0

Automatică şi Calculatoare
Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia 

informaţiei 195 390,00 73 219,00 268 609,00 1.065,75

Total Automatică şi Calculatoare 195 390,00 73 219,00 268 609,00 1065,75

Chimie și inginerie chimică 143 286,00 0 0,00 143 286,00 543,40

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie 

industrială și management 63 126,00 34 102,00 97 228,00 399,00

Total Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediului
206 412,00 34 102,00 240 514,00 942,40

Construcţii şi Instalaţii Inginerie civilă 504 1.008,00 31 93,00 535 1.101,00 1.926,75

Total Construcţii şi Instalaţii 504 1008,00 31 93,00 535 1101,00 1926,75

Construcţii de Maşini şi Management 

Industrial

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie 

industrială și management 260 520,00 0 0,00 260 520,00 910,00

Total Construcţii de Maşini şi Management 

Industrial
260 520,00 0 0,00 260 520,00 910,00

Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei
Inginerie electrică, electronică și telecomunicații

190 380,00 0 0,00 190 380,00 665,00

Total Electronică, Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei
190 380,00 0 0,00 190 380,00 665,00

Inginerie electrică, electronică și telecomunicații
262 524,00 0 0,00 262 524,00 917,00

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie 

industrială și management 52 104,00 0 0,00 52 104,00 182,00

Total Inginerie Electrică, Energetică şi 

Informatică Aplicată
314 628,00 0 0,00 314 628,00 1099,00

Inginerie civilă 187 374,00 0 0,00 187 374,00 654,50

Inginerie geologică, mine, petrol și gaze 54 108,00 0 0,00 54 108,00 189,00

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie 

industrială și management 78 156,00 0 0,00 78 156,00 273,00

Total Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria 

Mediului
319 638,00 0 0,00 319 638,00 1116,50

Ingineria transporturilor 161 322,00 0 0,00 161 322,00 563,50

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie 

industrială și management 202 404,00 0 0,00 202 404,00 707,00

Total Mecanică 363 726,00 0 0,00 363 726,00 1270,50

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie 

industrială și management 268 536,00 0 0,00 268 536,00 938,00

Total Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 268 536,00 0 0,00 268 536,00 938,00

Chimie și inginerie chimică 46 92,00 0 0,00 46 92,00 174,80

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie 

industrială și management 456 912,00 0 0,00 456 912,00 1.596,00

Total Textile-Pielărie şi Management 

Industrial
502 1004,00 0 0,00 502 1004,00 1770,80

Arhitectură "G.M. Cantacuzino" Arhitectură și urbanism 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

Total Arhitectură "G.M. Cantacuzino" 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

TOTAL RAMURI DE ȘTIINȚĂ UNIVERSITATE 3121 6242,00 138 414,00 3259 6656,00 11704,70

1,75 pentru calculul studenţilor echivalenţi unitari de la ramurile de știință ingineresti
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Facultatea

Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Inginerie Electrică, Energetică şi 

Informatică Aplicată

Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria 

Mediului

Mecanică

Textile-Pielărie şi Management Industrial

1,90 pentru calcul studenţilor echivalenţi unitari de la ramura de știință "Chimie și inginerie chimică"

Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

MASTER BUGET

Curs zi (lb. română) - 

coef. echiv. 2 

Curs zi (lb. străine) - 

coef. echiv. 3
Total

Studenţii luaţi in calcul sunt cei raportaţi către M.E.N. la data de 01.01.2017

* Calculul studenţilor echivalenţi unitari s-a efectuat folosind coefcienţii de cost stabiliţi în Propunerea  de Metodologie de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și 

finanțarea suplimentară pentru anul 2017:

Ramura de știință
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Calculul studenţilor fizici, echivalenţi şi echivalenţi unitari de la master  (pe facultăţi si ramuri de știință) TAXA - IANUARIE 2017

Fizici Echivalenţi Fizici Echivalenţi Fizici Echivalenţi
Echivalenţi 

Unitari

0 1 2 3
4

(col.3*2)
5

6

(col.5*3)

7

(col.3+co

l.5)

8

(col.4+col.6)

9

(col.8*coef.cost)
0

Automatică şi Calculatoare
Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia 

informaţiei 6 12,00 7 21,00 13 33,00 57,75

Total Automatică şi Calculatoare 6 12,00 7 21,00 13 33,00 57,75

Chimie și inginerie chimică 5 10,00 0 0,00 5 10,00 19,00

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie 

industrială și management 3 6,00 6 18,00 9 24,00 42,00

Total Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediului
8 16,00 6 18,00 14 34,00 61,00

Construcţii şi Instalaţii Inginerie civilă 37 74,00 3 9,00 40 83,00 145,25

Total Construcţii şi Instalaţii 37 74,00 3 9,00 40 83,00 145,25

Construcţii de Maşini şi Management 

Industrial

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie 

industrială și management 4 8,00 0 0,00 4 8,00 14,00

Total Construcţii de Maşini şi 

Management Industrial
4 8,00 0 0,00 4 8,00 14,00

Electronică, Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei
Inginerie electrică, electronică și telecomunicații

10 20,00 0 0,00 10 20,00 35,00

Total Electronică, Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei
10 20,00 0 0,00 10 20,00 35,00

Inginerie electrică, electronică și telecomunicații
8 16,00 0 0,00 8 16,00 28,00

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie 

industrială și management 2 4,00 0 0,00 2 4,00 7,00

Total Inginerie Electrică, Energetică şi 

Informatică Aplicată
10 20,00 0 0,00 10 20,00 35,00

Inginerie civilă 14 28,00 0 0,00 14 28,00 49,00

Inginerie geologică, mine, petrol și gaze 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie 

industrială și management 3 6,00 0 0,00 3 6,00 10,50

Total Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria 

Mediului
17 34,00 0 0,00 17 34,00 59,50

Ingineria transporturilor 42 84,00 0 0,00 42 84,00 147,00

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie 

industrială și management 15 30,00 0 0,00 15 30,00 52,50

Total Mecanică 57 114,00 0 0,00 57 114,00 199,50

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie 

industrială și management 14 28,00 0 0,00 14 28,00 49,00

Total Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 14 28,00 0 0,00 14 28,00 49,00

Chimie și inginerie chimică 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie 

industrială și management 29 58,00 0 0,00 29 58,00 101,50

Total Textile-Pielărie şi Management 

Industrial
29 58,00 0 0,00 29 58,00 101,50

Arhitectură "G.M. Cantacuzino" Arhitectură și urbanism
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

Total Arhitectură "G.M. Cantacuzino" 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

TOTAL RAMURI DE ȘTIINȚĂ UNIVERSITATE 192 384,00 16 48,00 208 432,00 757,50

1,75 pentru calculul studenţilor echivalenţi unitari de la ramurile de știință ingineresti
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Facultatea

Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Inginerie Electrică, Energetică şi 

Informatică Aplicată

Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria 

Mediului

Mecanică

Textile-Pielărie şi Management Industrial

1,90 pentru calcul studenţilor echivalenţi unitari de la ramura de știință "Chimie și inginerie chimică"

Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

MASTER TAXA

Curs zi (lb. română) - 

coef. echiv. 2 

Curs zi (lb. străine) - 

coef. echiv. 3
Total

Studenţii luaţi in calcul sunt cei raportaţi către M.E.N. la data de 01.01.2017

* Calculul studenţilor echivalenţi unitari s-a efectuat folosind coefcienţii de cost stabiliţi în Propunerea  de Metodologie de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază 

și finanțarea suplimentară pentru anul 2017:

Ramura de știință
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cu 

bursă

fără 

bursă

cu 

bursă

fără 

bursă

cu 

bursă

fără 

bursă

0 1 2 3 4 
5 

(3+4)
6 7 

8 

(6+7)
9 10 11 (9+10) 12 (5+8+11) 0

Automatică şi Calculatoare Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei 4 0 4 4 0 4 2 0 2 10 

Total Automatică şi Calculatoare 4 0 4 4 0 4 2 0 2 10

Chimie și inginerie chimică 9 4 13 9 4 13 8 5 13 39 

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management
6 3 9 3 3 6 4 4 8 23 

Total Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 15 7 22 12 7 19 12 9 21 62

Construcţii şi Instalaţii Inginerie civilă 7 9 16 5 10 15 6 6 12 43 

Total Construcţii şi Instalaţii 7 9 16 5 10 15 6 6 12 43

Construcţii de Maşini şi Management Industrial
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 7 3 10 6 7 13 6 3 9 32 

Total Construcţii de Maşini şi Management 

Industrial
7 3 10 6 7 13 6 3 9 32

Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei
Inginerie electrică, electronică și telecomunicații

4 3 
7 

3 3 
6 

3 2 
5 18 

Total Electronică, Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei
4 3 7 3 3 6 3 2 5 18

Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 12 21 33 8 12 20 9 7 16 69 

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Inginerie Electrică, Energetică şi 

Informatică Aplicată
12 21 33 8 12 20 9 7 16 69

Inginerie civilă 4 7 11 3 7 10 6 6 12 33 

Inginerie geologică, mine, petrol și gaze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria 

Mediului
4 7 11 3 7 10 6 6 12 33

Ingineria transporturilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 8 10 18 5 8 13 5 5 10 41 

Total Mecanică 8 10 18 5 8 13 5 5 10 41

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 5 4 9 4 5 9 4 4 8 26 

Total Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 5 4 9 4 5 9 4 4 8 26

Chimie și inginerie chimică 1 0 1 1 0 1 1 1 2 4 

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 6 7 13 5 7 12 6 4 10 35 

Total Textile-Pielărie şi Management Industrial 7 7 14 6 7 13 7 5 12 39

Arhitectură "G.M. Cantacuzino" Arhitectură și urbanism
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Arhitectură "G.M. Cantacuzino" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RAMURI DE ȘTIINȚĂ UNIVERSITATE 73 71 144 56 66 122 60 47 107 373

Calculul granturilor doctorale (pe facultăţi şi ramuri de știință) BUGET - OCTOMBRIE 2017 

Studenţii luaţi in calcul sunt cei raportaţi către M.E.N. la data de 01.10.2017
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Textile-Pielărie şi Management Industrial
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Ramura de știință
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0 1 2 3 4 5 
6 

(3+4+5)
0

Automatică şi Calculatoare Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei 1 0 0 
1

Total Automatică şi Calculatoare 1 0 0 1

Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului Chimie și inginerie chimică 0 0 1 1

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management
1 0 0 

1

Total Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 1 0 1 2

Construcţii şi Instalaţii Inginerie civilă 4 4 1 9

Total Construcţii şi Instalaţii 4 4 1 9

Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 2 2 1 5

Total Construcţii de Maşini şi Management Industrial 2 2 1 5

Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei
Inginerie electrică, electronică și telecomunicații

2 1 1 4

Total Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei
2 1 1 4

Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 2 1 2 
5

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 0 0 0 0

Total Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică 

Aplicată
2 1 2 5

Inginerie civilă 1 0 4 5

Inginerie geologică, mine, petrol și gaze 0 0 0 0

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 0 0 0 0

Total Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 1 0 4 5

Ingineria transporturilor 0 0 0 0

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 2 1 4 7

Total Mecanică 2 1 4 7

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 1 1 5 7

Total Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 1 1 5 7

Chimie și inginerie chimică 0 0 1 1

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 5 2 8 15

Total Textile-Pielărie şi Management Industrial 5 2 9 16

Arhitectură "G.M. Cantacuzino" Arhitectură și urbanism
0 0 0 0

Total Arhitectură "G.M. Cantacuzino" 0 0 0 0

TOTAL RAMURI DE ȘTIINȚĂ UNIVERSITATE 21 12 28 61

Calculul granturilor doctorale (pe facultăţi şi ramuri de știință) TAXA - OCTOMBRIE 2017

Studenţii luaţi in calcul sunt cei raportaţi către M.E.N. la data de 01.10.2017
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Biroul de Statistică

fără 

bursă

cu 

taxă

fără 

bursă

cu 

taxă

fără 

bursă

cu 

taxă

fără 

bursă

cu 

taxă

fără 

bursă

cu 

taxă

fără 

bursă

cu 

taxă

0 1 2 3 4 
5 

(3+4)
6 7 

8 

(6+7)
9 10 

11 

(9+10)
12 13 

14 

(12+13)
15 16 

17 

(15+16)
18 19 

20 

(18+19)

21 

(3+6+9+12+1

5+18)

22 

(4+7+10+13

+16+19)

23 

(5+8+11+14+17

+20)

0

Automatică şi Calculatoare Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei 2 1 3 2 0 2 1 0 1 3 1 4 0 0 0 0 1 1 8 3 11 

Total Automatică şi Calculatoare 2 1 3 2 0 2 1 0 1 3 1 4 0 0 0 0 1 1 8 3 11

Chimie și inginerie chimică 10 1 11 9 0 9 6 0 6 3 0 3 0 0 0 0 2 2 28 3 31 

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management
6 0 

6 
2 3 

5 
1 0 

1 0 0 0 1 0 1 
0 1 1 

10 4 
14 

Total Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 16 1 17 11 3 14 7 0 7 3 0 3 1 0 1 0 3 3 38 7 45

Construcţii şi Instalaţii Inginerie civilă 11 7 18 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 20 

Total Construcţii şi Instalaţii 11 7 18 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 20

Construcţii de Maşini şi Management Industrial
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 7 0 7 4 2 6 4 0 4 6 0 6 1 0 1 0 0 0 22 2 
24 

Total Construcţii de Maşini şi Management 

Industrial
7 0 7 4 2 6 4 0 4 6 0 6 1 0 1 0 0 0 22 2 24

Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei
Inginerie electrică, electronică și telecomunicații

2 0 
2 

2 0 
2 

0 0 
0 0 0 0 0 1 1 

0 0 
0 4 1 5 

Total Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei
2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 5

Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 13 2 15 10 2 12 8 1 9 2 1 3 0 0 0 0 1 1 33 7 40 

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică 

Aplicată
13 2 15 10 2 12 8 1 9 2 1 3 0 0 0 0 1 1 33 7 40

Inginerie civilă 5 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7 

Inginerie geologică, mine, petrol și gaze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 5 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7

Ingineria transporturilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 4 2 6 6 0 6 3 1 4 5 0 5 2 0 2 3 1 4 23 4 
27 

Total Mecanică 4 2 6 6 0 6 3 1 4 5 0 5 2 0 2 3 1 4 23 4 27

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 5 2 7 2 2 4 3 0 3 1 1 2 0 0 0 0 1 1 11 6 
17 

Total Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 5 2 7 2 2 4 3 0 3 1 1 2 0 0 0 0 1 1 11 6 17

Chimie și inginerie chimică 1 1 2 2 3 5 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 6 4 10 

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 9 3 12 4 1 5 7 0 7 2 0 2 1 2 3 0 0 0 23 6 29 

Total Textile-Pielărie şi Management Industrial 10 4 14 6 4 10 7 0 7 5 0 5 1 2 3 0 0 0 29 10 39

Arhitectură "G.M. Cantacuzino" Arhitectură și urbanism 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Arhitectură "G.M. Cantacuzino" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RAMURI DE ȘTIINȚĂ UNIVERSITATE 75 20 95 44 15 59 33 2 35 25 3 28 5 3 8 3 7 10 185 50 235

Nr.

crt.

1

2

3

6

7

Calculul studenţilor fizici de la doctorat fără granturi (pe facultăţi şi ramuri de știință) BUGET si TAXA - OCTOMBRIE 2017

Studenţii luaţi in calcul sunt cei raportaţi către M.E.N. la data de 01.10.2017

10

11
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Fizici Echivalenţi Fizici Echivalenţi Fizici Echivalenţi
Echivalenţi 

Unitari*
Fizici Echivalenţi

Echivalenţi 

Unitari*
Fizici Echivalenţi

Echivalenţi 

Unitari*
Fizici** Echivalenţi

Echivalenţi 

Unitari

0 1 2 3
4

(col.3*1)
5

6

(col.5*1,5)

7

(col.3+c

ol.5)

8

(col.4+col.6)

9

(col.8*coef.cost

)

10
11

(col.10*0,4)

12

(col.11*coef.co

st)

13 
14

(col.13*0,16)

15

(col.14*coef.cos

t)

16

(col.7)

17

(col.8+col.11+

col.14)

18

(col.9+col.12+c

ol.15)

0

Automatică şi Calculatoare
Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia 

informaţiei 1147 1147,00 0 0,00 1147 1147,00 2007,25 0 0,00 0,00 118 18,88 18,88 1147 1165,88 2026,13

Total Automatică şi Calculatoare 1147 1147,00 0 0,00 1147 1147,00 2007,25 0 0,00 0,00 118 18,88 18,88 1147 1165,88 2026,13

Chimie și inginerie chimică 246 246,00 0 0,00 246 246,00 467,40 3 1,20 1,20 47 7,52 7,52 246 254,72 476,12

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 152 152,00 0 0,00 152 152,00 266,00 0 0,00 0,00 18 2,88 2,88 152 154,88 268,88

Total Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 398 398,00 0 0,00 398 398,00 733,40 3 1,20 1,20 65 10,40 10,40 398 409,60 745,00

Construcţii şi Instalaţii Inginerie civilă 691 691,00 185 277,50 876 968,50 1694,88 0 0,00 0,00 63 10,08 10,08 876 978,58 1704,96

Total Construcţii şi Instalaţii 691 691,00 185 277,50 876 968,50 1694,88 0 0,00 0,00 63 10,08 10,08 876 978,58 1704,96

Construcţii de Maşini şi Management Industrial
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 751 751,00 0 0,00 751 751,00 1314,25 7 2,80 2,80 16 2,56 2,56 751 756,36 1319,61

Total Construcţii de Maşini şi Management Industrial 751 751,00 0 0,00 751 751,00 1314,25 7 2,80 2,80 16 2,56 2,56 751 756,36 1319,61

Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 830 830,00 123 184,50 953 1014,50 1775,38 1 0,40 0,40 39 6,24 6,24 953 1021,14 1782,02

Total Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 830 830,00 123 184,50 953 1014,50 1775,38 1 0,40 0,40 39 6,24 6,24 953 1021,14 1782,02

Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 965 965,00 0 0,00 965 965,00 1688,75 1 0,40 0,40 71 11,36 11,36 965 976,76 1700,51

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 156 156,00 0 0,00 156 156,00 273,00 0 0,00 0,00 3 0,48 0,48 156 156,48 273,48

Total Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 1121 1121,00 0 0,00 1121 1121,00 1961,75 1 0,40 0,40 74 11,84 11,84 1121 1133,24 1973,99

Inginerie civilă 147 147,00 0 0,00 147 147,00 257,25 0 0,00 0,00 7 1,12 1,12 147 148,12 258,37

Inginerie geologică, mine, petrol și gaze 231 231,00 0 0,00 231 231,00 404,25 0 0,00 0,00 6 0,96 0,96 231 231,96 405,21

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 134 134,00 0 0,00 134 134,00 234,50 0 0,00 0,00 1 0,16 0,16 134 134,16 234,66

Total Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 512 512,00 0 0,00 512 512,00 896,00 0 0,00 0,00 14 2,24 2,24 512 514,24 898,24

Ingineria transporturilor 541 541,00 0 0,00 541 541,00 946,75 0 0,00 0,00 22 3,52 3,52 541 544,52 950,27

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 682 682,00 0 0,00 682 682,00 1193,50 4 1,60 1,60 27 4,32 4,32 682 687,92 1199,42

Total Mecanică 1223 1223,00 0 0,00 1223 1223,00 2140,25 4 1,60 1,60 49 7,84 7,84 1223 1232,44 2149,69

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 506 506,00 0 0,00 506 506,00 885,50 3 1,20 1,20 16 2,56 2,56 506 509,76 889,26

Total Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 506 506,00 0 0,00 506 506,00 885,50 3 1,20 1,20 16 2,56 2,56 506 509,76 889,26

Chimie și inginerie chimică 43 43,00 0 0,00 43 43,00 81,70 1 0,40 0,40 0 0,00 0,00 43 43,40 82,10

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 438 438,00 0 0,00 438 438,00 766,50 7 2,80 2,80 42 6,72 6,72 438 447,52 776,02

Total Textile-Pielărie şi Management Industrial 481 481,00 0 0,00 481 481,00 848,20 8 3,20 3,20 42 6,72 6,72 481 490,92 858,12

Arhitectură "G.M. Cantacuzino" Arhitectură și urbanism 518 518,00 0 0,00 518 518,00 1295,00 0 0,00 0,00 67 10,72 10,72 518 528,72 1305,72

Total Arhitectură "G.M. Cantacuzino" 518 518,00 0 0,00 518 518,00 1295,00 0 0,00 0,00 67 10,72 10,72 518 528,72 1305,72

TOTAL RAMURI DE ȘTIINȚĂ UNIVERSITATE 8178 8178,00 308 462,00 8486 8640,00 15551,85 27 10,80 10,80 563 90,08 90,08 8486 8740,88 15652,73

1,75 pentru calculul studenţilor echivalenţi unitari de la ramurile de știință ingineresti

2,50 pentru calculul studenţilor echivalenţi unitari de la ramura de știință "Arhitectură şi urbanism"

Calculul studenţilor fizici, echivalenţi şi echivalenţi unitari de la licenţă (pe facultăţi si ramuri de știință) BUGET - OCTOMBRIE 2017 

LICENŢĂ BUGET

Curs zi 

(lb. română) 

coef. echiv. 1 

Curs zi 

(lb. străine)

 coef. echiv. 1,5

Total
Grade didactice 

coef. echiv. 0,4

Seminar pedagogic 

coef. echiv. 0,16
TOTAL FACULTATIRamura de știință

Nr.

crt.

Studenţii luaţi in calcul sunt cei raportaţi către M.E.N. la data de 01.10.2017

* Calculul studenţilor echivalenţi unitari s-a efectuat folosind coefcienţii de cost stabiliţi în Propunerea  de Metodologie de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară pentru anul 2017:

1,90 pentru calcul studenţilor echivalenţi unitari de la ramura de știință "Chimie și inginerie chimică"

1,00 pentru calculul studenţilor echivalenţi unitari de la Pregătire pedagogică suplimentară, Activităţi asociate acordării gradelor didactice în 

învăţământul preuniversitar (grade didactice, seminar pedagogic)

** Studenţii fizici de la Grade didactice și Seminar pedagogic nu intră în totalul general al studenţilor fizici deoarece au fost luaţi în calcul la facultăţi
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Fizici Echivalenţi Fizici Echivalenţi Fizici Echivalenţi
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0

Automatică şi Calculatoare Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei
103 103,00 0 0,00 103 103,00 180,25 0 0,00 0,00 1 0,16 0,16 103 103,16 180,41

Total Automatică şi Calculatoare 103 103,00 0 0,00 103 103,00 180,25 0 0,00 0,00 1 0,16 0,16 103 103,16 180,41

Chimie și inginerie chimică 19 19,00 0 0,00 19 19,00 36,10 0 0,00 0,00 2 0,32 0,32 19 19,32 36,42

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 7 7,00 0 0,00 7 7,00 12,25 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 7 7,00 12,25

Total Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 26 26,00 0 0,00 26 26,00 48,35 0 0,00 0,00 2 0,32 0,32 26 26,32 48,67

Construcţii şi Instalaţii Inginerie civilă 123 123,00 18 27,00 141 150,00 262,50 0 0,00 0,00 1 0,16 0,16 141 150,16 262,66

Total Construcţii şi Instalaţii 123 123,00 18 27,00 141 150,00 262,50 0 0,00 0,00 1 0,16 0,16 141 150,16 262,66

Construcţii de Maşini şi Management Industrial Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 43 43,00 0 0,00 43 43,00 75,25 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 43 43,00 75,25

Total Construcţii de Maşini şi Management Industrial 43 43,00 0 0,00 43 43,00 75,25 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 43 43,00 75,25

Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 114 114,00 15 22,50 129 136,50 238,88 0 0,00 0,00 1 0,16 0,16 129 136,66 239,04

Total Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 114 114,00 15 22,50 129 136,50 238,88 0 0,00 0,00 1 0,16 0,16 129 136,66 239,04

Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 83 83,00 0 0,00 83 83,00 145,25 0 0,00 0,00 1 0,16 0,16 83 83,16 145,41

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 11 11,00 0 0,00 11 11,00 19,25 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 11 11,00 19,25

Total Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 94 94,00 0 0,00 94 94,00 164,50 0 0,00 0,00 1 0,16 0,16 94 94,16 164,66

Inginerie civilă 14 14,00 0 0,00 14 14,00 24,50 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 14 14,00 24,50

Inginerie geologică, mine, petrol și gaze 29 29,00 0 0,00 29 29,00 50,75 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 29 29,00 50,75

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 2 2,00 0 0,00 2 2,00 3,50 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 2,00 3,50

Total Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 45 45,00 0 0,00 45 45,00 78,75 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 45 45,00 78,75

Ingineria transporturilor 40 40,00 0 0,00 40 40,00 70,00 0 0,00 0,00 1 0,16 0,16 40 40,16 70,16

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 28 28,00 0 0,00 28 28,00 49,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 28 28,00 49,00

Total Mecanică 68 68,00 0 0,00 68 68,00 119,00 0 0,00 0,00 1 0,16 0,16 68 68,16 119,16

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 42 42,00 0 0,00 42 42,00 73,50 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 42 42,00 73,50

Total Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 42 42,00 0 0,00 42 42,00 73,50 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 42 42,00 73,50

Chimie și inginerie chimică 2 2,00 0 0,00 2 2,00 3,80 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 2,00 3,80

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 18 18,00 0 0,00 18 18,00 31,50 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 18 18,00 31,50

Total Textile-Pielărie şi Management Industrial 20 20,00 0 0,00 20 20,00 35,30 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 20 20,00 35,30

Arhitectură "G.M. Cantacuzino" Arhitectură și urbanism 68 68,00 0 0,00 68 68,00 170,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 68 68,00 170,00

Total Arhitectură "G.M. Cantacuzino" 68 68,00 0 0,00 68 68,00 170,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 68 68,00 170,00

TOTAL RAMURI DE ȘTIINȚĂ UNIVERSITATE 746 746,00 33 49,50 779 795,50 1446,28 0 0,00 0,00 7 1,12 1,12 779 796,62 1447,40

1,90 pentru calcul studenţilor echivalenţi unitari de la ramura de știință "Chimie și inginerie chimică"

Calculul studenţilor fizici, echivalenţi şi echivalenţi unitari de la licenţă (pe facultăţi si ramuri de știință) TAXA- OCTOMBRIE 2017

LICENŢĂ TAXA

Curs zi 

(lb. română) 

coef. echiv. 1 

Curs zi 

(lb. străine)

 coef. echiv. 1,5

Total
Grade didactice 

coef. echiv. 0,4

Seminar pedagogic 

coef. echiv. 0,16
TOTAL FACULTATIRamura de știință

Nr.

crt.

Studenţii luaţi in calcul sunt cei raportaţi către M.E.N. la data de 01.10.2017

* Calculul studenţilor echivalenţi unitari s-a efectuat folosind coefcienţii de cost stabiliţi în Propunerea  de Metodologie de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară pentru anul 2017:

1,75 pentru calculul studenţilor echivalenţi unitari de la ramurile de știință ingineresti

2,50 pentru calculul studenţilor echivalenţi unitari de la ramura de știință "Arhitectură şi urbanism"

1,00 pentru calculul studenţilor echivalenţi unitari de la Pregătire pedagogică suplimentară, Activităţi asociate acordării gradelor didactice în 

învăţământul preuniversitar (grade didactice, seminar pedagogic)

** Studenţii fizici de la Grade didactice și Seminar pedagogic nu intră în totalul general al studenţilor fizici deoarece au fost luaţi în calcul la facultăţi
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Fizici Echivalenţi Fizici Echivalenţi Fizici Echivalenţi
Echivalen

ţi Unitari
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Automatică şi Calculatoare
Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia 

informaţiei 203 406,00 87 261,00 290 667,00 1.167,25

Total Automatică şi Calculatoare 203 406,00 87 261,00 290 667,00 1167,25

Chimie și inginerie chimică 123 246,00 0 0,00 123 246,00 467,40

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială 

și management 66 132,00 30 90,00 96 222,00 388,50

Total Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 189 378,00 30 90,00 219 468,00 855,90

Construcţii şi Instalaţii Inginerie civilă 474 948,00 19 57,00 493 1.005,00 1.758,75

Total Construcţii şi Instalaţii 474 948,00 19 57,00 493 1005,00 1758,75

Construcţii de Maşini şi Management Industrial
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială 

și management 262 524,00 0 0,00 262 524,00 917,00

Total Construcţii de Maşini şi Management 

Industrial
262 524,00 0 0,00 262 524,00 917,00

Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei
Inginerie electrică, electronică și telecomunicații

209 418,00 0 0,00 209 418,00 731,50

Total Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei
209 418,00 0 0,00 209 418,00 731,50

Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 253 506,00 0 0,00 253 506,00 885,50

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială 

și management 53 106,00 0 0,00 53 106,00 185,50

Total Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică 

Aplicată
306 612,00 0 0,00 306 612,00 1071,00

Inginerie civilă 182 364,00 0 0,00 182 364,00 637,00

Inginerie geologică, mine, petrol și gaze 54 108,00 0 0,00 54 108,00 189,00

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială 

și management 78 156,00 0 0,00 78 156,00 273,00

Total Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 314 628,00 0 0,00 314 628,00 1099,00

Ingineria transporturilor 142 284,00 0 0,00 142 284,00 497,00

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială 

și management 206 412,00 0 0,00 206 412,00 721,00

Total Mecanică 348 696,00 0 0,00 348 696,00 1218,00

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială 

și management 265 530,00 0 0,00 265 530,00 927,50

Total Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 265 530,00 0 0,00 265 530,00 927,50

Chimie și inginerie chimică 53 106,00 0 0,00 53 106,00 201,40

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială 

și management 465 930,00 0 0,00 465 930,00 1.627,50

Total Textile-Pielărie şi Management Industrial 518 1036,00 0 0,00 518 1036,00 1828,90

Arhitectură "G.M. Cantacuzino" Arhitectură și urbanism
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

Total Arhitectură "G.M. Cantacuzino" 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

TOTAL RAMURI DE ȘTIINȚĂ UNIVERSITATE 3088 6176,00 136 408,00 3224 6584,00 #######

1,75 pentru calculul studenţilor echivalenţi unitari de la ramurile de știință ingineresti

1,90 pentru calcul studenţilor echivalenţi unitari de la ramura de știință "Chimie și inginerie chimică"

Nr.

crt.

1

2

3

Calculul studenţilor fizici, echivalenţi şi echivalenţi unitari de la master  (pe facultăţi si ramuri de știință) BUGET - OCTOMBRIE 2017 

MASTER BUGET

Curs zi (lb. română) 

- coef. echiv. 2 

Curs zi (lb. 

străine) - coef. 

echiv. 3

Total

Studenţii luaţi in calcul sunt cei raportaţi către M.E.N. la data de 01.10.2017

6

7

8

9

* Calculul studenţilor echivalenţi unitari s-a efectuat folosind coefcienţii de cost stabiliţi în Propunerea  de 

Metodologie de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară pentru anul 

2017:

10

11

Facultatea

Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică 

Aplicată

Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Mecanică

Textile-Pielărie şi Management Industrial

4

5

Ramura de știință
Nr.

crt.

1

2

3

4

11

5

6

7

8

9

10



UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI

DIRECTIA GENERALA ADMINISTRATIVA

Biroul de Statistică

Calculul studenţilor fizici, echivalenţi şi echivalenţi unitari de la master  (pe facultăţi si ramuri de știință) TAXA - OCTOMBRIE 2017 

Fizici Echivalenţi Fizici Echivalenţi Fizici Echivalenţi
Echivalenţi 

Unitari

0 1 2 3
4

(col.3*2)
5

6

(col.5*3)

7

(col.3+c

ol.5)

8

(col.4+col.6)

9

(col.8*coef.

cost)

0

Automatică şi Calculatoare Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei
4 8,00 4 12,00 8 20,00 35,00

Total Automatică şi Calculatoare 4 8,00 4 12,00 8 20,00 35,00

Chimie și inginerie chimică 8 16,00 0 0,00 8 16,00 30,40

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 1 2,00 2 6,00 3 8,00 14,00

Total Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 9 18,00 2 6,00 11 24,00 44,40

Construcţii şi Instalaţii Inginerie civilă 53 106,00 2 6,00 55 112,00 196,00

Total Construcţii şi Instalaţii 53 106,00 2 6,00 55 112,00 196,00

Construcţii de Maşini şi Management Industrial
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 5 10,00 0 0,00 5 10,00 17,50

Total Construcţii de Maşini şi Management 

Industrial
5 10,00 0 0,00 5 10,00 17,50

Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei
Inginerie electrică, electronică și telecomunicații

9 18,00 0 0,00 9 18,00 31,50

Total Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei
9 18,00 0 0,00 9 18,00 31,50

Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 15 30,00 0 0,00 15 30,00 52,50

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 2 4,00 0 0,00 2 4,00 7,00

Total Inginerie Electrică, Energetică şi 

Informatică Aplicată
17 34,00 0 0,00 17 34,00 59,50

Inginerie civilă 16 32,00 0 0,00 16 32,00 56,00

Inginerie geologică, mine, petrol și gaze 1 2,00 0 0,00 1 2,00 3,50

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 3 6,00 0 0,00 3 6,00 10,50

Total Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria 

Mediului
20 40,00 0 0,00 20 40,00 70,00

Ingineria transporturilor 56 112,00 0 0,00 56 112,00 196,00

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 8 16,00 0 0,00 8 16,00 28,00

Total Mecanică 64 128,00 0 0,00 64 128,00 224,00

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 19 38,00 0 0,00 19 38,00 66,50

Total Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 19 38,00 0 0,00 19 38,00 66,50

Chimie și inginerie chimică 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management 29 58,00 0 0,00 29 58,00 101,50

Total Textile-Pielărie şi Management Industrial 29 58,00 0 0,00 29 58,00 101,50

Arhitectură "G.M. Cantacuzino" Arhitectură și urbanism
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

Total Arhitectură "G.M. Cantacuzino" 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

TOTAL RAMURI DE ȘTIINȚĂ UNIVERSITATE 229 458,00 8 24,00 237 482,00 845,90

1,75 pentru calculul studenţilor echivalenţi unitari de la ramurile de știință ingineresti

1,90 pentru calcul studenţilor echivalenţi unitari de la ramura de știință "Chimie și inginerie chimică"

MASTER TAXA

Curs zi (lb. 

română) - coef. 

echiv. 2 

Curs zi (lb. 

străine) - coef. 

echiv. 3

Total

Studenţii luaţi in calcul sunt cei raportaţi către M.E.N. la data de 01.10.2017
* Calculul studenţilor echivalenţi unitari s-a efectuat folosind coefcienţii de cost stabiliţi în Propunerea  de 

Metodologie de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară pentru anul 

2017:

Ramura de știință
Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Facultatea

Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică 

Aplicată

Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Mecanică

Textile-Pielărie şi Management Industrial

Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Cursuri în 

limba română

Cursuri în limbi 

străine
Seral

Cursuri în limba 

română

Cursuri în limbi 

străine
Seral

Cursuri în 

limba română

Cursuri în 

limbi străine
Seral

0 1 2 3 4 5 6 (3+4+5) 7 8 9 10 (7+8+9) 11 12 13 14 15

Licență 392,00 0,00 0,00 392,00 980,00 0,00 0,00 980,00 1.523.738,00 3.887,09 0,00 0,00 1.554,83

Master 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Granturi doctorale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Licență 409,00 0,00 0,00 409,00 1.022,50 0,00 0,00 1.022,50 1.773.824,00 4.336,98 0,00 0,00 1.734,79

Master 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Granturi doctorale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Licență 445,00 0,00 0,00 445,00 1.112,50 0,00 0,00 1.112,50 1.924.125,00 4.323,88 0,00 0,00 1.729,55

Master 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Granturi doctorale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Licență 453,00 0,00 0,00 453,00 1.132,50 0,00 0,00 1.132,50 2.045.826,00 4.516,17 0,00 0,00 1.806,47

Master 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Granturi doctorale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Licență 470,00 0,00 0,00 470,00 1.175,00 0,00 0,00 1.175,00 2.586.395,00 5.503,00 0,00 0,00 2.201,00

Master 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Granturi doctorale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Licență 494,00 0,00 0,00 494,00 1.235,00 0,00 0,00 1.235,00 3.339.037,00 6.759,00 0,00 0,00 2.704,00

Master 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Granturi doctorale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pentru licență 1 pentru studenții care studiază în limba română

1,5 pentru studenții care studiază în limbi străine

0,8 pentru studenții de la seral

pentru master 2 pentru studenții care studiază în limba română

3 pentru studenții care studiază în limbi străine

Coeficientul de cost are următoarele valori: 1,9 pentru ramura de știință „Chimie și inginerie Chimică”

2,5 pentru ramura de știință „Arhitectură și urbanism”

1,75 pentru celalte ramuri de știință inginerești

6 2017

Indicele de echivalare are următoarele valori:

FB/SEU 

calculată

Evoluția finanțării de bază pe student echivalent unitar și student fizic în perioada 2012 - 2017 pentru ramura de știință „Arhitectură și urbanism”

Anul Ciclul de studiu

* Nr. de studenti echivalenți unitari de la licență și master se calculează ca fiind produsul dintre nr. de studenți fizici x indicele de echivalare x coeficientul de cost 

Nr. studenți echivalenți unitari (SEU)* FB/SF calculată

Total SF Total SEU

Finanțarea de 

bază (FB) - fișe 

C.N.F.I.S. (lei)

5 2016

2013

2014

2015

3

4

Nr. studenți fizici (SF)

Nr. Crt.

20121

2



Cursuri în 

limba română

Cursuri în limbi 

străine
Seral

Cursuri în 

limba română

Cursuri în limbi 

străine
Seral

Cursuri în 

limba română

Cursuri în 

limbi străine
Seral

0 1 2 3 4 5 6 (3+4+5) 7 8 9 10 (7+8+9) 11 12 13 14 15

Licență 465,00 0,00 0,00 465,00 883,50 0,00 0,00 883,50 1.373.696,00 2.954,18 0,00 0,00 1.554,83

Master 210,00 0,00 0,00 210,00 798,00 0,00 0,00 798,00 1.240.757,00 5.908,37 0,00 0,00 1.554,83

Granturi doctorale 28,00 0,00 0,00 28,00 627.600,00 22.414,29

Licență 443,00 0,00 0,00 443,00 841,70 0,00 0,00 841,70 1.460.173,00 3.296,10 0,00 0,00 1.734,79

Master 223,00 0,00 0,00 223,00 847,40 0,00 0,00 847,40 1.470.062,00 6.592,21 0,00 0,00 1.734,79

Granturi doctorale 43,00 0,00 0,00 43,00 1.086.383,00 25.264,72

Licență 379,00 0,00 0,00 379,00 720,10 0,00 0,00 720,10 1.245.449,00 3.286,15 0,00 0,00 1.729,55

Master 222,00 0,00 0,00 222,00 843,60 0,00 0,00 843,60 1.459.049,00 6.572,29 0,00 0,00 1.729,55

Granturi doctorale 58,00 0,00 0,00 58,00 1.481.921,00 25.550,36

Licență 363,00 0,00 0,00 363,00 689,70 0,00 0,00 689,70 1.245.922,00 3.432,29 0,00 0,00 1.806,47

Master 243,00 0,00 0,00 243,00 923,40 0,00 0,00 923,40 1.668.094,00 6.864,58 0,00 0,00 1.806,47

Granturi doctorale 48,00 0,00 0,00 48,00 1.224.480,00 25.510,00

Licență 356,00 0,00 0,00 356,00 676,40 0,00 0,00 676,40 1.488.882,00 4.182,00 0,00 0,00 2.201,00

Master 227,00 0,00 0,00 227,00 862,60 0,00 0,00 862,60 1.898.743,00 8.365,00 0,00 0,00 2.201,00

Granturi doctorale 48,00 0,00 0,00 48,00 1.237.281,75 27.776,70

Licență 308,00 0,00 0,00 308,00 585,20 0,00 0,00 585,20 1.582.191,00 5.137,00 0,00 0,00 2.704,00

Master 189,00 0,00 0,00 189,00 718,20 0,00 0,00 718,20 1.941.779,00 10.274,00 0,00 0,00 2.704,00

Granturi doctorale 47,00 0,00 0,00 47,00 1.189.100,00 25.300,00

pentru licență 1 pentru studenții care studiază în limba română

1,5 pentru studenții care studiază în limbi străine

0,8 pentru studenții de la seral

pentru master 2 pentru studenții care studiază în limba română

3 pentru studenții care studiază în limbi străine

Coeficientul de cost are următoarele valori: 1,9 pentru ramura de știință „Chimie și inginerie Chimică”

2,5 pentru ramura de știință „Arhitectură și urbanism”

1,75 pentru celalte ramuri de știință inginerești

Indicele de echivalare are următoarele valori:

1 2012

2 2013

3 2014

4 2015

5 2016

* Nr. de studenti echivalenți unitari de la licență și master se calculează ca fiind produsul dintre nr. de studenți fizici x indicele de echivalare x coeficientul de cost 

6 2017

FB/SEU 

calculată

Evoluția finanțării de bază pe student echivalent unitar și student fizic în perioada 2012 - 2017 pentru ramura de știință „Chimie și inginerie chimică”

Nr. Crt. Anul Ciclul de studiu

Nr. studenți fizici (SF)

Total SF

Nr. studenți echivalenți unitari (SEU)*

Total SEU

Finanțarea de 

bază (FB) - 

conform fișe 

C.N.F.I.S. (lei)

FB/SF calculată



Cursuri în 

limba română

Cursuri în limbi 

străine
Seral

Cursuri în limba 

română

Cursuri în limbi 

străine
Seral

Cursuri în 

limba română

Cursuri în 

limbi străine
Seral

0 1 2 3 4 5 6 (3+4+5) 7 8 9 10 (7+8+9) 11 12 13 14 15

Licență 8.899,00 378,00 157,00 9.434,00 15.573,25 992,25 219,80 16.785,30 26.098.352,00 2.720,96 4.081,44 2.176,77 1.554,83

Master 2.833,00 168,00 0,00 3.001,00 9.915,50 882,00 0,00 10.797,50 16.788.317,00 5.441,92 8.162,88 1.554,83

Granturi doctorale 81,00 81,00 1.815.558,00 22.414,30

Licență 8.171,00 332,00 102,00 8.605,00 14.299,25 871,50 142,80 15.313,55 26.565.804,00 3.035,89 4.553,84 2.428,71 1.734,79

Master 3.098,00 205,00 0,00 3.303,00 10.827,25 1.076,25 0,00 11.903,50 20.650.082,00 6.071,77 24.287,08 1.734,79

Granturi doctorale 142,00 142,00 3.585.206,00 25.247,93

Licență 7.852,00 268,00 56,00 8.176,00 13.741,00 703,50 78,40 14.522,90 25.118.094,00 3.026,72 4.540,08 2.421,38 1.729,55

Master 3.101,00 173,00 0,00 3.274,00 10.853,50 908,25 0,00 11.761,75 20.342.542,00 6.053,43 9.080,15 1.729,55

Granturi doctorale 218,00 218,00 5.554.669,00 25.480,13

Licență 7.369,00 260,00 26,00 7.655,00 12.895,75 682,50 36,40 13.614,65 24.594.445,00 3.161,33 4.742,00 2.529,06 1.806,47

Master 2.993,00 167,00 0,00 3.160,00 10.475,50 876,75 0,00 11.352,25 20.507.488,00 6.322,65 9.483,98 0,00 1.806,47

Granturi doctorale 231,00 231,00 5.844.680,00 25.301,65

Licență 7.251,00 235,00 0,00 7.486,00 12.689,25 616,88 0,00 13.306,13 29.289.251,00 3.582,00 5.779,00 0,00 2.201,00

Master 2.833,00 137,00 0,00 2.970,00 9.915,50 719,25 0,00 11.114,25 24.464.529,00 7.704,00 11.556,00 0,00 2.201,00

Granturi doctorale 262,00 262,00 6.753.496,25 25.776,70

Licență 7.583,00 268,00 0,00 7.851,00 13.270,25 703,50 0,00 13.448,75 36.361.500,00 4.731,00 7.096,50 0,00 2.704,00

Master 2.932,00 138,00 0,00 3.070,00 10.267,25 724,50 0,00 10.991,75 29.718.121,00 9.463,00 14.194,50 0,00 2.704,00

Granturi doctorale 290,00 290,00 7.337.000,00 25.300,00

pentru licență 1 pentru studenții care studiază în limba română

1,5 pentru studenții care studiază în limbi străine

0,8 pentru studenții de la seral

pentru master 2 pentru studenții care studiază în limba română

3 pentru studenții care studiază în limbi străine

Coeficientul de cost are următoarele valori: 1,9 pentru ramura de știință „Chimie și inginerie Chimică”

2,5 pentru ramura de știință „Arhitectură și urbanism”

1,75 pentru celalte ramuri de știință inginerești

FB/SEU 

calculată

Evoluția finanțării de bază pe student echivalent unitar și student fizic în perioada 2012 - 2017 pentru celelalte ramuri de știință inginerești

Nr. Crt. Anul Ciclul de studiu

Nr. studenți fizici (SF)

Total SF

Nr. studenți echivalenți unitari (SEU)*

Total SEU

Finanțarea de 

bază (FB) - fișe 

C.N.F.I.S. (lei)

FB/SF calculată

Indicele de echivalare are următoarele valori:

1 2012

2 2013

3 2014

4 2015

5 2016

* Nr. de studenti echivalenți unitari de la licență și master se calculează ca fiind produsul dintre nr. de studenți fizici x indicele de echivalare x coeficientul de cost 

6 2017
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ANEXA NR. 5. ORGANIGRAMA CONSILIULUI  PENTRU STUDII UNIVERSITARE  DE 

DOCTORAT 
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ANEXA NR. 6.  SITUAŢIA PROGRAMELOR DOCTORALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ”GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 
   C.S.U.D. 

 
 
 
 

SITUAŢIA PROGRAMELOR DOCTORALE ÎN 2017  
 
 
 

 
 

 
 

Număr de doctoranzi la forma cu 
frecvenţa, buget 

Număr de 
doctoranzi la forma 

cu frecvenţa, cu taxă 

Număr de doctoranzi 
fără frecvenţă cu taxă 

Număr 
conducători 

doctorat 

Număr domenii 
doctorat 

Număr teze 
susţinute 

555 103 9 197 13 39 
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ANEXA NR. 7.  ACORDURI  INSTITUȚIONALE  CO – TUTELĂ  ȘI  REALIZĂRI  DEOSEBITE  ALE   

DOCTORANZILOR    ÎN  ANUL 2017    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





UNIVERSITATEA TEHNICĂ”GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 
C.S.U.D.  

 
           

 
 

 

Acorduri co-tutelă şi de colaborare realizate în anul 2017 
  

Nr. 
crt. 

Acorduri co-tutelă 
Acorduri colaborare / 

cercetare Școala Doctorală a 
Facultăţii de 

Universitatea 
parteneră 

Conducător 
doctorat 

Doctorand 

1 
Automatică și 
Calculatoare 

Ghent University, 
Belgium 

TUIasi: 
prof.dr.ing. 

Corneliu Lazăr 
UGhent: 

prof.dr.ir. 
Clara-Mihaela 

Ionescu 

Drd. ing. Anca 
Maxim 

Acord de co-tutela 

2 
Construcţii și 

Instalaţii 
Aix-Marsei I le Un 

iversit6 

Prof. Marinela 
Bărbuţă cu  

Professeur yvon 
BERLAND 

Sosoi Gavril Acord de co-tutela 

3 
Inginerie Chimică 

și  

Politecnico di Torino Prof. dr. ing.  Georgeta Ropcean Acord de co-tutela nr.  

Université 
Abdelhamid Ibn 

Badis Mostaganem, 
Algeria 

Popa Marcel Zanoune Kheira 
Acord de cotutela (conducator 
principal la universitatea din 

Algeria) 

Université 
Abdelhamid Ibn 

Badis Mostaganem, 
Algeria 

Popa Marcel Dellali Mohamed 
Acord de cotutela (conducator 
principal la universitatea din 

Algeria) 

Institutul de Chimie 
Macromoleculara 

„P.Poni”, Iasi 

Prof.Dr.Habil.In
g. Daniela 

Suteu 
CS II 

Dr.Habil.Ing. 
Sergiu Coseri 

Ing. Iulia Nica 
(Nebunu) 

Acord de cotutela 

4 

Construcții de 
Mașini și 

Management 
Industrial 

Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza 

din Iasi 

Prof.univ.dr.ing.
ec. Dumitru 

Nedelcu 
Co-tutela: 

Prof.univ.dr.fiz. 
Maricel Agop 

Ec. Elena Puiu 
(Costescu) 

 

 
Prof.univ.dr.ing. 

Eugen Axinte 
Ing. Bofu Andrei  

Acord de colaborare stiintifica si 
de cercetare in domeniul 

sticlelor metalice- Universiti 
Teknologi Petronas Department 

of Mechanical Engineering, 
Malaysia 



4 Mecanică 

Universite d’Artois, 
Franta 

Prof. D.Olaru 
Ing. Razvan 
Monoranu 

 

University of Minho, 
Guimaraes, 
Portugalia 

Prof. D.Olaru 
Ing. Emanuel 

Miron 
 

INSA Lyon, 
Franta 

Prof. D.Olaru 
drd. Ing. Andrei 

Popescu 
Stagiu cercetare ERASMUS  

(martie-mai 2017) 

5 
Știința și Ingineria 

Materialelor 

Universitatea de 
Medicină și 

Farmacie Grigore T. 
Popa  Iași 

Prof. univ. dr. 
ing. Petrică 
Vizureanu 

Prof. univ. dr. 
Norina Forna 

Sergiu Focșăneanu  

   

Cuam University Foundation 
CONSORZIO UNIVERSITARIO 

AFRICA E MEDITERRANEO 
Data semnării: 7.03.2017 

   

Acord participare retea de 
cercetare Green Technologies & 

Innovative Materials 
GreTInMat  

organizată de University of 
Chemical Technology and 

Metallurgy Bulgaria 

Universitatea din 
Pitesti 

Prof. univ. dr. 
ing. Sergiu 

Stanciu 
Prof. univ. dr. 
ing. Marioara 

Abrudeanu 

Ionut Cristinel 
Tudora 

 

6 

Textile Pielărie și 
Management 

Industrial 

Universitatea Lille 1 
(Franta) 

Universitatea 
Soochow (China) 

Curteza 
Antonela 

Melissa Monika 
WAGNER 

(Germania) 
Acord SMDTex 

Universitatea din 
Boras (Suedia) 
Universitatea 

Soochow (China) 

Loghin Carmen 
Malkie Getnet 

TADESSE (Etiopia) 
Acord SMDTex 

Universitatea Lille 1 
(Franta) 

Universitatea 
Soochow (China) 

Loghin Carmen 
Marzieh Javadi 
TOGHCHI (Iran) 

Acord SMDTex 

Universitatea Lille 1 
(Franta) 

Universitatea 
Soochow (China) 

Loghin Carmen 
Mulat Alubel 

ABTEW (Etiopia) 
Acord SMDTex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.umfiasi.ro/
http://www.umfiasi.ro/
http://www.umfiasi.ro/
http://www.umfiasi.ro/


Realizări deosebite ale doctoranzilor în anul 2017 
 

Nr. 
crt. 

Facultatea Premii / Medalii Brevete invenții Articole / Lucrări publicate 

1 
Automatică și 
Calculatoare 

- - 
 - un articol în revistă ISI; 
 - 19 articole in volume de conferințe 
indexate BDI 

2 
Construcții și 

Instalaţii 
- - 

 - 2 lucrări ISI; 
 - 1 conferințe ISI; 
 - 38 reviste BDI; 
 - 19 conferințe BDI; 
 - 1 capitol carte editura internațională.; 
 - 21 lucrări la simpozion; 
 - 7 lucrări prezentate la conferințe 
internaționale; 

3 

Construcții de 
Mașini și 

Management 
Industrial 

- - 

 - 2 lucrări publicate în Buletinul institutului 
politehnic din Iaşi; 
 - 9 lucrări prezentate la conferințe 
naţionale și internaţionale; 
 - un articol pe platforma Cluster 
competitveness platform; 
 - 2 articole publicate în International 
Journal of Modern Manufacturing 
Technologies; 

4 

Inginerie Electrică, 
Energetică și 
Informatică 

Aplicată 

- - 1 brevet de invenție 

 - 70 articole publicate dintre care 57- 
indexate BDI; 
 - 13 lucrări prezentate la Conferința Școlilor 

Doctorale; 

5 

Electronică, 
Telecomunicații și 

Tehnologia 
Informației 

- - 
 - 1 ISI; 
 - 6 ISI Proceedings; 
 - 3 BDI; 

6 

Inginerie Chimică 
și Protecţia 

Mediului 
„Cristofor 

Simionescu” 

- - 

 - 21 lucrări publicate (ISI Proceedings); 
 - 5 lucrări in volum conferinţe BDI; 
 - 28 lucrări la manifestări știinţifice; 
 - 18 lucrări prezentate la Conferința Școlilor 
Doctorale; 

7 
Hidrotehnică, 
Geodezie și 

Ingineria Mediului 
- - 

 - 28 lucrări la conferinţe naţionale cu 
partivcipare internaţională; 
 - 5 la conferinţe ternaţională; 
 - 4 lucrări ISI; 
 - 17 BDI; 
 - 7 Buletin ; 
 - 5 lucrări prezentate la Conferința Școlilor 
Doctorale; 

8 Mecanică - - 

 - 6 articole publicate în reviste; 
– 7 lucrari in volum conf. int. (ISI 
Proceedings); 
 - 3 lucrări in volum conf. BDI (Google 
Scholar); 
 - 4 lucrării in volum la conferințe naționale 
cu participare internațională; 

9 
Știința și Ingineria 

Materialelor 

- 6 premii la 
saloane de 
Inventică 

- 

- 7 lucrări indexate ISI cu factor de impact 
- 15 lucrări indexate ȋn baze de date 
(Scopus, INSPEC, Google scholar etc) 
- 20 lucrări la conferinţe internaţionale şi 
publicate ȋn proceedings; 



10 
Textile Pielărie și 

Management 
Industrial 

Medalie de argint- 
EUROINVENT 2017 
pentru lucrarea „ A 
Consumer-Oriented 
Intelligent Garment 
Recommandation 
System”, autori: 
Junjie ZHANG, Yan 
Hong, Min Dong, 
Kaixuan Liu, Chen 
Chen, Antonela 
Curteza 

- 

 - 6 lucrări in reviste ISI ; 
 - 4 lucrări in ISI Proceedings; 
 - 1 lucrări in reviste BDI; 
 – 1 lucrări in Conference Proceedings 
 – 5 articole prezentate la Simpozionul 
Textile Tehnice – prezent si viitor, susținut la 
Iasi pe 10 noiembrie 2017; 
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ANEXA NR. 8. ACHIZIŢII  PUBLICE  EFECTUATE ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII TEHNICE 

„GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI  ÎN ANUL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Total din care 

cu 

finantare 

externa

Total din care 

cu 

finantare 

externa

Total
din care cu 

finantare 

externa

Total
din care cu 

finantare 

externa

Total din care 

cu 

finantare 

externa

Total din care 

cu 

finantare 

externa

I. TOTAL Contracte de achizitii 83 6 1 0 6115150,06 124111,92 1511017,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

I.1 TOTAL Contracte de achizitii, de furnizare, 

atribuite prin procedura de: 73 6 1 0 3849041,83 124111,92 1511017,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

licitatie deschisa 37 4 0 0 1849691,54 73748,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

licitatie restransa 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

licitatie restransa accelerata 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

dialog competitiv 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

negociere cu publicare anunt de participare 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

negociere cu publicare anunt de participare accelerata 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

negociere fara publicare anunt de participare 0 0 1 0 0,00 0,00 1511017,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

procedura simplificata / cerere de oferte 36 2 0 0 1999350,29 50363,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

I.2 TOTAL Contracte de achizitii, de servicii, atribuite 

prin procedura de: 3 0 0 0 688988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

licitatie deschisa 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

licitatie restransa 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

licitatie restransa accelerata 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

dialog competitiv 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

negociere cu publicare anunt de participare 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

negociere cu publicare anunt de participare accelerata 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

negociere fara publicare anunt de participare 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

procedura simplificata / cerere de oferte 3 0 0 0 688988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

I.3 TOTAL Contracte de achizitii, de lucrari, atribuite 

prin procedura de: 7 0 0 0 1577120,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

licitatie deschisa 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

licitatie restransa 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

licitatie restransa accelerata 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

dialog competitiv 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

negociere cu publicare anunt de participare 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

negociere cu publicare anunt de participare accelerata 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

negociere fara publicare anunt de participare 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

procedura simplificata / cerere de oferte 7 0 0 0 1577120,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

II. TOTAL Cumparari directe 1093 77 142 5 7775940,83 163623,27 405202,70 873,87 0,00 0,00 16450,00 300,00 4

TOTAL I+II 1176 83 143 5 13891090,89 287735,19 1916220,20 873,87 0,00 0,00 16450,00 300,00 4

Nr. 

Contracte 

atribuite 

unor 

ofertanti 

cu 

rezidenta 

in afara 

Romaniei 

Valoare contracte incheiate in RON Valoare contracte incheiate in EUR

Contract atribuit 

online/ cu etapa 

finala de LE

Contract atribuit 

offline/ fara etapa 

finala de LE

Contract atribuit online/ cu etapa 

finala de LE

Contract atribuit offline/ fara 

etapa finala de LE

Contract atribuit 

online/ cu etapa 

finala de LE

Contract atribuit 

offline/ fara etapa 

finala de LE

Tabel situatie monitorizare contracte de achizitii atribuite in anul 2017

Tip contract 

Nr Total contracte Valoare totala contracte (exclusiv TVA)

1



Total din care 

cu 

finantare 

externa

Total din care 

cu 

finantare 

externa

Total
din care cu 

finantare 

externa

Total
din care cu 

finantare 

externa

Total din care 

cu 

finantare 

externa

Total din care 

cu 

finantare 

externa

III. TOTAL Contracte subsecvente 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

III.1 TOTAL Contracte subsecvente la acorduri cadru 

de furnizare, atribuite prin procedura de: 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

licitatie deschisa 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

licitatie restransa 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

licitatie restransa accelerata 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

dialog competitiv 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

negociere cu publicare anunt de participare 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

negociere cu publicare anunt de participare accelerata 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

negociere fara publicare anunt de participare 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

procedura simplificata / cerere de oferte 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

III.2 TOTAL Contracte subsecvente la acorduri cadru 

de servicii, atribuite prin procedura de: 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

licitatie deschisa 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

licitatie restransa 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

licitatie restransa accelerata 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

dialog competitiv 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

negociere cu publicare anunt de participare 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

negociere cu publicare anunt de participare accelerata 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

negociere fara publicare anunt de participare 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

procedura simplificata / cerere de oferte 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

III.3 TOTAL Contracte subsecvente la acorduri cadru 

de lucrari, atribuite prin procedura de: 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

licitatie deschisa 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

licitatie restransa 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

licitatie restransa accelerata 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

dialog competitiv 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

negociere cu publicare anunt de participare 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

negociere cu publicare anunt de participare accelerata 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

negociere fara publicare anunt de participare 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

procedura simplificata / cerere de oferte 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

TOTAL I+II+III 1176 83 143 5 13891090,89 287735,19 1916220,20 873,87 0,00 0,00 16450,00 300,00 4

Tip contract 
Acord atribuit offline/ fara 

etapa finala de LE

Acord atribuit 

online/ cu etapa 

finala de LE

Acord atribuit offline/ 

fara etapa finala de 

LE

Valoare contracte incheiate in RON Valoare contracte incheiate in EUR

Acord atribuit 

online/ cu etapa 

finala de LE

Acord atribuit 

offline/ fara etapa 

finala de LE

Acord atribuit online/ cu etapa 

finala de LE

Tabel situatie monitorizare contracte subsecvente la acorduri cadru incheiate in anul 2017

Valoare totala contracte (exclusiv TVA) Nr. 

Contracte 

atribuite 

unor 

ofertanti 

cu 

rezidenta 

in afara 

Romaniei 

Nr Total contracte

1
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ANEXA NR. 9.  INVESTIŢII  ŞI  REABILITĂRI  EFECTUATE ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII 

TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI  ÎN ANUL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

CHELTUIELI 

la obiective de investiţii executate în anul 2017 

 

 

            MII RON 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectivului Fonduri 

speciale 

Venituri 

proprii 

Total 

1  0 0 0 

TOTAL  OBIECTIVE DE INVESTIŢII  2017 0 0 0 

        

 

CHELTUIELI 

de reparaţii capitale executate în anul 2017 

 

            MII RON 

Nr. 

crt. 

Denumirea lucrării Buget Venituri 

proprii 

Total 

 - - - - 

     

     

       TOTAL  REPARAŢII CAPITALE  2017 0 0 0 

 

 

 

CHELTUIELI 

pentru dotări independente în anul 2017 

 

 

            MII RON 

Nr. 

crt. 

Dotări achiziţionate din: Buget Venituri 

proprii 

Cercetare Fonduri 

speciale 

Total 

1  BUGET 100 0 0 0  100 

2 VP TAXE, SPONSORIZARE, 

CĂMINE ŞI CANTINE 

0 370 0 0 
370 

3 CERCETARE  0 0 1,141 0 1,141 

4 FONDURI SPECIALE, 

PROGRAME EXTERNE 

0 0 0 34 34 

TOTAL DOTĂRI  2017 100 370 1,141 34 1,645 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CHELTUIELI 

de reparaţii, modernizări, consolidări şi reabilitări la spaţii de învăţământ 

executate în anul 2017 

 

             MII RON 

Nr. 

crt 

Denumirea lucrării Buget Finanţa

re 

de bază 

Venituri 

proprii 

Cerceta

re 

Act. 

econo

mică 

Fonduri 

speciale 

Total 

REPARAŢII CURENTE  

1 LUCR. REPARAŢII CURENTE  

FAC. AC 

0 0 0 0 20 0 20 

2 LUCR. REPARAŢII CURENTE  

FAC. ICPM 

0 0 0 0 516 0 516 

3 LUCR. REPARAŢII CURENTE  

FAC. ETTI 

0 7 0 0 87 0 94 

4 LUCR. REPARAŢII CURENTE  

FAC. IEEIA 

0 167 0 0 0 0 167 

5 LUCR. REPARAŢII CURENTE  

FAC. MECANICĂ 

0 0 33 

 

0 51 0 84 

6 LUCR. REPARAŢII CURENTE  

FAC. SIM 

0 63 0 0 0 0 63 

7 LUCR. REPARAŢII CURENTE 

FAC. TCM 

0 19 0 0 0 0 19 

8 LUCR. REPARAŢII CURENTE  

FAC. DE ARHITECTURĂ 

0 0 0 0 182 0 182 

9 ADMINISTRAŢIE 0 36 0 0 151 0 187 

 TOTAL I: REPARAŢII 

CURENTE 

0 292 33 0 1,007 0 1,332 

 REABILITĂRI SPAŢII 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

1 FACULTATEA AC – 

REABILITARE TERMICA 

IMOBIL AC 

834 0 0 

 

0 0 0  834 

2 FACULTATEA DE ICPM – 

REABILITARE IMOBIL CHIMIE 

INDUSTRIALĂ 

209 0 0 0 0 0 209 

3 FACULTATEA IEEIA – 

REABILITARE IMOBIL 

ENERGETICĂ 

124 0 0 0 0 0 124 

4 FACULTATEA ETTI – 

REABILITARE IMOBIL A 

328 0 0 0 0 0 328 

5 REABILITARE IMOBIL T – 

RECTORAT 

482 0 0 0 0 0 482 

6 FACULTATEA DE MECANICĂ – 

REABILITARE IMOBIL 

MOTOARE TERMICE 

0 0 0 0 18 0 18 

TOTAL II: REABILITĂRI 1,977 0 0 0 18 0 1,995 

ALTE CHELTUIELI DE NATURA 

INVESTIŢIILOR 

 

1 FACULTATEA DE MECANICĂ – 

COPERTINĂ ANEXĂ IMOBIL 

MATERIAL RULANT 

0 0 0 0 4 0 0 

TOTAL III: ALTE CHELTUIELI DE 

NATURA INVESTIŢIILOR 

0 0 0 0 4 0 4 

TOTAL I+II+III: REPARAŢII 

CURENTE, REABILITĂRI ŞI ALTE 

CHELTUIELI DE NATURA 

INVESTIŢIILOR 2017 

1,977 292 33 0 1,029 0 3,331 



 

 

 

 

 

TOTAL CHELTUIELI 

de investiţii, reparaţii capitale, modernizări, reparaţii şi dotări  

la spaţii învăţământ  2017 

 

 

                    MII RON 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

cheltuielii 

 2017 

Buget Finanţare 

de bază 

Venituri 

proprii  

Cercetare  Activ. 

econo

mică 

Fonduri 

speciale 

Total 

2017 

 

1 Obiective de 

investiţii 

 

0 0 0 0 0 0  

0 

2 Reabilitări, 

modernizări, reparaţii 

 

1,977 292 33 0 1,029 0 3,331 

3 Reparaţii capitale 

 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Dotări independente 

  

100 0 370 1,141 0 34 1,645 

TOTAL 

 

2,077 292 403 1,141 1,029 34 4,976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITUAŢIA PRIVIND LUCRĂRILE DE  REPARAŢII, MODERNIZĂRI, REABILITĂRI  

ŞI INVESTIŢII LA CĂMINE - CANTINE  PENTRU ANUL 2017 

RON 

Nr. 

crt 

Denumirea lucrării Buget 

 

Subvenţii Taxă 

Cămin 

Activitate 

economi 

că  

CNFIS 

FDI 

Total 

REPARAŢII CURENTE       

1 REPARAŢII CURENTE T3-

T4 

0 23,793 0 141,888 8,647 174,328 

2 REPARAŢII CURENTE 

TÂMPLĂRIE ŞI INSTALAŢII 

T1-T2 

0 31,535 0 0 0 31,535 

3 REPARAŢII CURENTE 

HIDROIZOLAŢII T2 

0 58,042 97,729 0 0 155,771 

 TOTAL I: REPARAŢII 

CURENTE 

0 113,370 97,729 141,888 8,647 361,634 

 REABILITĂRI CĂMINE - 

CANTINE 

      

1 REABILITARE CĂMIN T6 122,727 0 0 0 0 122,727 

2 REABILITARE  

TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ 

CĂMIN T1 

0 0 10,304 

 

0 0 10,304 

3 REABILITARE  

TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ 

CĂMIN T2 

0 0 56,434 0 0 56,434 

4 REABILITARE  

TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ 

CĂMIN T3 

0 0 13,736 0 0 13,736 

5 REABILITARE  

TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ 

CĂMIN T4 

0 0 13,222 0 0 13,222 

6 REABILITARE  

FUNCŢIONAL SPAŢII 

COMUNE CĂMIN T1 

0 0 249,085 0 0 249,085 

7 REABILITARE  

FUNCŢIONAL SPAŢII 

COMUNE CĂMIN T2 

0 0 249,085 0 0 249,085 

8 REABILITARE  

FUNCŢIONAL SPAŢII 

COMUNE CĂMIN T3 

0 0 201,987 0 0 201,987 

9 REABILITARE  

FUNCŢIONAL SPAŢII 

COMUNE CĂMIN T4 

0 0 245,957 0 0 245,957 

10 REABILITARE  

FUNCŢIONAL SPAŢII 

COMUNE CĂMIN T5 

0 0 213,648 0 0 213,648 

11 REABILITARE  

FUNCŢIONAL SPAŢII 

COMUNE CĂMIN T9 

0 0 249,638 0 0 249,638 

12 REABILITARE  

FUNCŢIONAL SPAŢII 

COMUNE CĂMIN T10 

0 0 214,087 0 0 214,087 

13 REABILITARE  

FUNCŢIONAL SPAŢII 

COMUNE CĂMIN T11 

0 0 214,313 0 0 214,313 

TOTAL II: REABILITĂRI 122,727 0 1,931,496 0 0 2,054,223 

TOTAL I+II: REPARAŢII 

CURENTE ŞI REABILITĂRI  

2017 

122,727 113,370 2,029,225 141,888 8,647 2,415,857 
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ANEXA NR.10. SITUAŢIA  PATRIMONIULUI  IMOBILIAR  AL UNIVERSITĂŢII TEHNICE 

„GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI LA DATA DE 31.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





la data de 31.12.2017

Baza legală Anul

Nr. Imobil / Amplasament Destinaţia Ac Ad locuri porţii/ Tip de obținere a imobilului ultimei Observații

crt. Nr. cadastral / (mp) (mp) cazare serie proprietate lucrări de

Carte Funciară intervenții

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Facultatea de Construcții Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 827 3366 - -
Ordin MEC 4928/2006

2008
Reabilitare,

și Instalații - Mangeron nr. 1 Iaşi proprietatea înch.jud.intab.48115/2012 consolidare

 Corp „R” universității înch.jud.intab.114489/2013

înch.jud.intab.8438/28.01.2014

înch.jud.intab.152189/13.01.2015

CF 158521 - C1 înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

2 Facultatea de Arhitectură Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 1175 3100 - -
Ordin MEC 4928/2006

2007 Reabilitare tâmplărie 

"G.M. Cantacuzino" Mangeron nr.3, Iaşi proprietatea 

înch.jud.intab.48115/2012

universității
înch.jud.intab.114489/2013

înch.jud.intab.8438/28.01.2014

CF 158521 - C2
înch.jud.intab.152189/13.01.2015

înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

3 Facultatea de Construcții Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 476 476 - - Ordin MEC 4928/2006 2009 Consolidări

și Instalații - Departamentul Mangeron nr.5, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48115/2012 corp laboratoare

Departamentul CCF universității înch.jud.intab.114489/2013

înch.jud.intab.8438/28.01.2014

CF 158521 - C3 înch.jud.intab.152189/13.01.2015

SITUAŢIA IMOBILELOR AFLATE ÎN PROPRIETATEA

UNIVERSITĂŢII TEHNICE "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Caracteristici tehnice



înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

4 Facultatea de Construcții Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 1138 1138
Ordin MEC 4928/2006

și Instalații - Departamentul Mangeron nr.5, Iaşi

înch.jud.intab.48115/2012

Hala CFF
proprietatea 

înch.jud.intab.114489/2013

universității înch.jud.intab.8438/28.01.2014

CF 158521 - C4
înch.jud.intab.152189/13.01.2015

înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

5 Facultatea de Construcții Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 4356 8581 - -
Ordin MEC 4928/2006

2009
Renovare + reabilitare

și Instalații - Departamentul Mangeron nr.7, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48115/2012 hală

Departamentul CCI, universității înch.jud.intab.114489/2013

MS, BMTM si Hala
înch.jud.intab.8438/28.01.2014 2010 reabilitare hidroizolație

înch.jud.intab.152189/13.01.2015 laboratoare

CF 158521 - C5
înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

6 Staţie Încercări Rutiere Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 1232 1800 - -
Ord.MEC 4928/2006

2006
Reabilitare

Mangeron nr.9, Iaşi

înch.jud.intab.48115/2012 termică

CF 158521 - C6 proprietatea 
înch.jud.intab.114489/2013

universității
înch.jud.intab.8438/28.01.2014

înch.jud.intab.152189/13.01.2015

înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

7 Tunel aerodinamic Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 655 2620 - -
Ordin MEC 4928/2006

-

Mangeron nr11., Iaşi proprietatea 

înch.jud.intab.48115/2012

CF 158521 - C7 universității
înch.jud.intab.114489/2013

înch.jud.intab.8438/28.01.2014



înch.jud.intab.152189/13.01.2015

înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

8 Departamentul Ingineria Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 1724 6660 - -
Ordin MEC 4928/2006

-

 Instalaţiilor Mangeron nr13., Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48115/2012

universității înch.jud.intab.114489/2013

înch.jud.intab.8438/28.01.2014

CF 158521 - C8,9
înch.jud.intab.152189/13.01.2015

înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

9 PT.AC şi Serviciul Tehnic Bd.Prof.Dimitrie adm. 487 644 - -
Ordin MEC 4928/2006

- -

Mangeron nr.19, Iaşi
înch.jud.intab.48115/2012

CF 158521 - C10 proprietatea 
înch.jud.intab.114489/2013

universității înch.jud.intab.8438/28.01.2014

înch.jud.intab.152189/13.01.2015

înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

10 Facultatea de Inginerie  Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 1782 4223 - -
Ordin MEC 4928/2006

2008 Reabilitare tâmplărie 

Electrică, Energetică și Mangeron nr 21., 

Iaşi înch.jud.intab.48115/2012

Informatică aplicată - proprietatea înch.jud.intab.114489/2013 2016 Reabilitare termică - 

 Imobil Energetică, universității
înch.jud.intab.8438/28.01.2014 servicii proiectare

Post Trafo
înch.jud.intab.152189/13.01.2015

înch.jud.intab.69755/04.06.2015

CF 158521 - C11, C49
Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

11 Facultatea de Inginerie  Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 2039 7500 - -
Ordin MEC 4928/2006

2009 Reabilitare tâmplărie 

Electrică, Energetică și Mangeron nr.23, Iaşi
înch.jud.intab.48115/2012

Informatică aplicată - proprietatea înch.jud.intab.114489/2013

Imobil Electrotehnică universității
înch.jud.intab.8438/28.01.2014



înch.jud.intab.152189/13.01.2015

CF 158521 - C12
înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

12 Facultatea de Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 2687 7698 - -
Ordin MEC 4928/2006

Automatică şi Mangeron nr.27, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48115/2012

2010
Reabilitare termică

Calculatoare universității înch.jud.intab.114489/2013 parțială

înch.jud.intab.8438/28.01.2014 2016 Reabilitare termică

înch.jud.intab.152189/13.01.2015

CF 158521 - C13
înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

13 Facultatea de Textile Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 1603 5630 - -
Ordin MEC 4928/2006

2008
Reabilitare termică

Pielărie și Management Mangeron nr.29, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48115/2012 parțială

Industrial
universității

înch.jud.intab.114489/2013

Imobil TEX 1
înch.jud.intab.8438/28.01.2014

înch.jud.intab.152189/13.01.2015

CF 158521 - C15
înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

14 Facultatea de Textile Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 1251 4199 - -
Ordin MEC 4928/2006

2006
Reabilitare hidroizolaţie

Pielărie și Management Mangeron nr.31, Iaşi proprietatea înch.jud.intab.48115/2012 2016 Reabilitare termică-

Industrial
universității

înch.jud.intab.114489/2013 Servicii proiectare

Imobil TEX 2
înch.jud.intab.8438/28.01.2014

înch.jud.intab.152189/13.01.2015

CF 158521 - C14
înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

15 Facultatea de Textile Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 1823 1944 - -
Ordin MEC 4928/2006

2015
Reabilitare termică parțială

Pielărie și Management Mangeron nr.33, Iaşi proprietatea 

înch.jud.intab.48115/2012  Refuncționalizare ENERED

Industrial universității înch.jud.intab.114489/2013 2016 Reabilitare termică

Imobil TEX 3
înch.jud.intab.8438/28.01.2014 2016 Proiectare



înch.jud.intab.152189/13.01.2015 ENERED- servicii

CF 158521 - C16
înch.jud.intab.69755/04.06.2015 proiectare

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

16 Facultatea de Textile Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 2945 6375 - -
Ordin MEC 4928/2006

2008 Reabilitare tâmplărie 

Pielărie și Management Mangeron nr.35, Iaşi proprietatea 

înch.jud.intab.48115/2012

÷

Industrial
universității

înch.jud.intab.114489/2013 2014

Imobil TEX 4
înch.jud.intab.8438/28.01.2014

înch.jud.intab.152189/13.01.2015

CF 158521 - C17
înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

17 Facultatea de Textile Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 1183 1900 - -
Ordin MEC 4928/2006

2009
Refuncţionalizare

Pielărie și Management Mangeron nr.37, Iaşi proprietatea 

înch.jud.intab.48115/2012 hală

Industrial
universității

înch.jud.intab.114489/2013

Imobil TEX 5
înch.jud.intab.8438/28.01.2014

înch.jud.intab.152189/13.01.2015

CF 158521 - C47
înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

18 Facultatea de Textile Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 1655 4990 - -
Ordin MEC 4928/2006

2008
Reabilitare+ refuncţionalizare

Pielărie și Management Mangeron nr. 69, 

Iaşi înch.jud.intab.48115/2012

÷

tronson EST

Industrial, proprietatea înch.jud.intab.114489/2013 2015

Facultatea de Inginerie  universității
înch.jud.intab.8438/28.01.2014

Electrică, Energetică și
înch.jud.intab.152189/13.01.2015

Informatică aplicată - înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Imobil TEX 6 Înch.intab. 80082/04.07.2016

CF 158521 - C42
Încheiere nr.179641/05.12.2017

19 Facultatea de Construcții Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 2556 7700 - -
Ordin MEC 4928/2006

2008 Reabilitare tâmplărie 

de Mașini și Management Mangeron nr.39, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48115/2012

÷ exterior

Industrial - Decanat,
universității

înch.jud.intab.114489/2013 2015



Departamanetul 
înch.jud.intab.8438/28.01.2014

Tehnologia Construcțiilor
înch.jud.intab.152189/13.01.2015

de Mașini
înch.jud.intab.69755/04.06.2015

CF 158521 - C19
Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

20 Facultatea de Mecanică Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 3291 8870 - -
Ordin MEC 4928/2006

2007, 2008
Reabilitare termică

Mangeron nr.43, Iaşi
înch.jud.intab.48115/2012

÷
și refuncționalizare 

CF 158521 - C22 proprietatea 
înch.jud.intab.114489/2013 2015, 2016 Hală RM

universității
înch.jud.intab.8438/28.01.2014

înch.jud.intab.152189/13.01.2015
Reparații parțiale tâmpl.

înch.jud.intab.69755/04.06.2015
Reabilitare 

Înch.intab. 80082/04.07.2016 termohidroizolații 

Încheiere nr.179641/05.12.2017 terase

21 Facultatea de Mecanică - Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 1660 5393 - -
Ordin MEC 4928/2006

- -

Utilaj Tehnologic Textil Mangeron nr.49, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48115/2012

+ adm. universității
înch.jud.intab.114489/2013

înch.jud.intab.8438/28.01.2014

CF 158521 - C26
înch.jud.intab.152189/13.01.2015

înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

22 Facultatea de Știința și Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 1103 1872 - -
Ordin MEC 4928/2006 2013 Reparaţii tâmplărie

Ingineria Materialelor - Mangeron nr.41, Iaşi

înch.jud.intab.48115/2012 exterioară

Decanat, Departamentul
proprietatea 

înch.jud.intab.114489/2013

Știința Meterialelor universității
înch.jud.intab.8438/28.01.2014

înch.jud.intab.152189/13.01.2015

CF 158521 - C20, C 21
înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

23 Facultatea de Mașini și Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 1254 1513 - -
Ordin MEC 4928/2006

- -

Management Industrial - Mangeron nr.45, Iaşi proprietatea 

înch.jud.intab.48115/2012



Departamanetul Mașini
universității

înch.jud.intab.114489/2013

Unelte și scule
înch.jud.intab.8438/28.01.2014

înch.jud.intab.152189/13.01.2015

CF 158521 - C23
înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

24 Facultatea de Mașini și Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 3078 3416 - -
Ordin MEC 4928/2006

2006 Refuncţionalizare hală

Management Industrial - Mangeron nr.47, Iaşi proprietatea 

înch.jud.intab.48115/2012

2008 Reabilitare parţială

Hale și Laboratoare M.U.S., universității înch.jud.intab.114489/2013

Facultatea de Știința și 
înch.jud.intab.8438/28.01.2014

Ingineria Materialelor - 
înch.jud.intab.152189/13.01.2015

Departamentul TEPM
înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

CF 158521 - C25
Încheiere nr.179641/05.12.2017

25 Facultatea de Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 1847 3668 - -
Ordin MEC 4928/2006

2009
Reabilitare termică

Hidrotehnică, Geodezie Mangeron nr.59A, 

Iaşi

proprietatea 
înch.jud.intab.48115/2012

și Ingineria Mediului - universității
înch.jud.intab.114489/2013

Departamentul de înch.jud.intab.8438/28.01.2014

Măsurători terestre 
înch.jud.intab.152189/13.01.2015

și cadastru - Hala CH
înch.jud.intab.69755/04.06.2015

CF 158521 - C28
Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

26 Facultatea de Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 1847 3668 - -
Ordin MEC 4928/2006

2009
Reabilitare termică

Hidrotehnică, Geodezie Mangeron nr.61, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48115/2012

și Ingineria Mediului - universității
înch.jud.intab.114489/2013

Departamentul de înch.jud.intab.8438/28.01.2014

Amenajări și 
înch.jud.intab.152189/13.01.2015

construcții hidrotehnice
înch.jud.intab.69755/04.06.2015

CF 158521 - C29
Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

27  Rectorat TUIASI Bd.Prof.Dimitrie înv.+adm. 2737 7064 - -
Ordin MEC 4928/2006

2004 R.K.

Mangeron nr.67, Iaşi

înch.jud.intab.48115/2012

2014 Reparații curente parțiale :



proprietatea 
înch.jud.intab.114489/2013 Igienizări, amenajări

universității
înch.jud.intab.8438/28.01.2014 2015 Modernizare lift

CF 158521 - C24
înch.jud.intab.152189/13.01.2015 2016 Reabilitare spații

înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

28 Facultatea de Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 1976 3076 - -
Ordin MEC 4928/2006

2011
Reabilitare şi refuncţ.

Hidrotehnică, Geodezie Mangeron nr.63, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48115/2012

÷
staţie pompare si

și Ingineria Mediului - universității
înch.jud.intab.114489/2013 2016 circuite hidraulice +

Departamentul de 
înch.jud.intab.8438/28.01.2014 laborator ENERED

Hidroameliorații și înch.jud.intab.152189/13.01.2015

Protecția Mediului, 
înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Hala IF Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

CF 158521 - C32, C33

29 Facultatea de Bd.Prof.Dimitrie înv.+adm. 567 921 - -
Ordin MEC 4928/2006

2007
R.K., consolidare,

Hidrotehnică, Geodezie Mangeron nr.65, Iaşi
înch.jud.intab.48115/2012 amenajare

și Ingineria Mediului - proprietatea 
înch.jud.intab.114489/2013

Decanat universității
înch.jud.intab.8438/28.01.2014

înch.jud.intab.152189/13.01.2015

CF 158521 - C34
înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

30 Facultatea de Construcții Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 2272 3082 - -
Ordin MEC 4928/2006

2008
Reabilitare

de Mașini și Management Mangeron nr.71A, 

Iaşi înch.jud.intab.48115/2012
2016

ENERED - Extindere

Industrial-Departamentul proprietatea 
înch.jud.intab.114489/2013 hală hidraulică

de Mecanica Fluidelor,
universității

înch.jud.intab.8438/28.01.2014

Mașini și Acționări înch.jud.intab.152189/13.01.2015

Hidraulice și Pneumatice; înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Facultatea de Știinta Înch.intab. 80082/04.07.2016

și Ingineria Materialelor - 
Încheiere nr.179641/05.12.2017



Dep Ingineria Materialelor

și securitate industrială

CF 158521 - C40

31 Stație meteo Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 143 - -
Ordin MEC 4928/2006 - -

"Campbell Scientific" Mangeron nr.57, Iaşi
înch.jud.intab.48115/2012

proprietatea 
înch.jud.intab.114489/2013

universității înch.jud.intab.8438/28.01.2014

CF 158521 - C27
înch.jud.intab.152189/13.01.2015

înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

32 Facultatea de Inginerie Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 5417 26908 - -
Ordin MEC 4928/2006

2008 Reabilitare termică parț.

Chimică și Protecția Mangeron nr.73, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48115/2012

corp laboratoare

Mediului "Cristofor universității înch.jud.intab.114489/2013 2014 Reparație hidroizolații

Simionescu" Decanat - 
înch.jud.intab.8438/28.01.2014 2016 Reabilitare termică

Spații de învățământ
înch.jud.intab.152189/13.01.2015 Imobil Ch- servicii

CF 158521 - C44, C45, C46

înch.jud.intab.69755/04.06.2015 proiectare

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

33 Facultatea de Inginerie Bd.Prof.Dimitrie cercet.+adm 3214 3600 - -
Ordin MEC 4928/2006

-
-

Chimică și Protecția Mangeron nr.71, Iaşi proprietatea 

înch.jud.intab.48115/2012

Mediului "Cristofor universității
înch.jud.intab.114489/2013

Simionescu"
înch.jud.intab.8438/28.01.2014

Hala de Chimie
înch.jud.intab.152189/13.01.2015

înch.jud.intab.69755/04.06.2015

CF 158521 - C35, C36, C37, 

C38, C39 Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

34
Rezervor Apă Bd.Prof.Dimitrie

164  -  -  - Ordin MEC 4928/2006 1998

Mangeron nr.35 A, 

Iaşi înch.jud.intab.48115/2012

CF 158521 - C18 proprietatea 
înch.jud.intab.114489/2013

universității înch.jud.intab.8438/28.01.2014



înch.jud.intab.152189/13.01.2015

înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

35
Castel de Apă Bd.Prof.Dimitrie

20  -  -  - Ordin MEC 4928/2006 1982

Mangeron nr.61 A, 

Iaşi înch.jud.intab.48115/2012

CF 158521 - C30 proprietatea înch.jud.intab.114489/2013

universității înch.jud.intab.8438/28.01.2014

înch.jud.intab.152189/13.01.2015

înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

36
Rezervor de Apă Bd.Prof.Dimitrie

95  -  -  - Ordin MEC 4928/2006 1982

Mangeron nr.61 B, 

Iaşi înch.jud.intab.48115/2012

CF 158521 - C31 proprietatea înch.jud.intab.114489/2013

universității înch.jud.intab.8438/28.01.2014

înch.jud.intab.152189/13.01.2015

înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

37
Castel de Apă Bd.Prof.Dimitrie

16  -  -  - Ordin MEC 4928/2006 1973

Mangeron nr.69 B, 

Iaşi înch.jud.intab.48115/2012

CF 158521 - C41 proprietatea înch.jud.intab.114489/2013

universității
înch.jud.intab.8438/28.01.2014

înch.jud.intab.152189/13.01.2015

înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

38
Sistem Fotovoltaic Bd.Prof.Dimitrie

475  -  -  - Ordin MEC 4928/2006 2015

Mangeron nr.43 A, 

Iaşi înch.jud.intab.48115/2012

CF 158521 - C50 proprietatea 
înch.jud.intab.114489/2013

universității înch.jud.intab.8438/28.01.2014



înch.jud.intab.152189/13.01.2015

înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

39
Parcare Facultate Automatică 

și

Bd.Prof.Dimitrie
589  -  -  - Ordin MEC 4928/2006 2016

 Calculatoare
Mangeron nr.27 A, 

Iaşi înch.jud.intab.48115/2012

proprietatea înch.jud.intab.114489/2013

universității
înch.jud.intab.8438/28.01.2014

CF 158521 - C51
înch.jud.intab.152189/13.01.2015

înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

40
Unități externe de Bd.Prof.Dimitrie

35  -  -  - Ordin MEC 4928/2006 2013

climatizare
Mangeron nr.49 A, 

Iaşi înch.jud.intab.48115/2012

proprietatea înch.jud.intab.114489/2013

universității
înch.jud.intab.8438/28.01.2014

CF 158521 - C52
înch.jud.intab.152189/13.01.2015

înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

41
Rezervor de combustibil Bd.Prof.Dimitrie

28  -  -  - Ordin MEC 4928/2006 2013

si grup electrogen
Mangeron nr.49 B, 

Iaşi înch.jud.intab.48115/2012

proprietatea înch.jud.intab.114489/2013

universității
înch.jud.intab.8438/28.01.2014

CF 158521 - C53
înch.jud.intab.152189/13.01.2015

înch.jud.intab.69755/04.06.2015

Înch.intab. 80082/04.07.2016

Încheiere nr.179641/05.12.2017

42 Facultatea de Mecanică- Blv.Chimiei nr.1A înv.+cercet. 1261 3985 - -
Ordin MEC 3250/2002

2008 Reabilitare sală sport

Departamentul IMAR Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48182/2012

universității
înch.jud.intab.53593/2012

CF 140500
înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   



43 Dispensar studenţesc Aleea Prof.Vasile cabinete 470 - -
Ordin MEC 3250/2002 2009

Reparaţii curente şi

Petrescu nr.23, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48182/2012 tâmplării

CF 140500 medicale universității
înch.jud.intab.53593/2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017         

44 Cămin T1 Alexa nr.1, Iaşi cazare 1075 5372 394 -
Ordin MEC 3250/2002 2016

Reabilitare tâmplărie 

proprietatea înch.jud.intab.48182/31.05.2012 cămin T1

CF 140500 universității
înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

45 Cămin T2 Aleea Prof.Gheorghe cazare 1074 5373 390 -

Ordin MEC 3250/2002 2016

Reabilitare tâmplărie 

Alexa nr.1, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48182/31.05.2012 cămin T2

CF 140500 universității
înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

46 Cămin T3 Aleea Prof.Gheorghe cazare 1087 5435 394 -

Ordin MEC 3250/2002 2016

Reabilitare tamplarie 

Alexa nr.3, Iaşi proprietatea înch.jud.intab.48182/31.05.2012 cămin T3

CF 140500 universității înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

47 Cămin T4 Aleea Prof.Gheorghe cazare 1087 5435 394 -

Ordin MEC 3250/2002 2016

Reabilitare tâmplărie 

Alexa nr.3, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48182/31.05.2012 cămin T4

CF 140500 universității
înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

48 Cămin T5 Aleea Prof.Gheorghe cazare 1087 5435 394 -

Ordin MEC 3250/2002 2015

Reabilitare tâmplărie

Alexa nr.5, Iaşi proprietatea înch.jud.intab.48182/31.05.2012  cămin T5

CF 140500 universității înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

49 Cămin T6 Aleea Prof.Gheorghe cazare 1087 5435 - -

Ordin MEC 3250/2002

2008

Reabilitare,

Alexa nr.5, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48182/31.05.2012

÷
refuncționalizare 

CF 140500 universității
înch.jud.intab.53593/08.06.2012 2016 și modernizare

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

50 Cămin T7 Aleea Prof.Gheorghe cazare 1088 5437 288 -

Ordin MEC 3250/2002 2007 Reabilitare, modernizare

Alexa nr.7, Iaşi proprietatea înch.jud.intab.48182/31.05.2012 şi refuncţionalizare

CF 140500 universității
înch.jud.intab.53593/08.06.2012



înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

51 Cămin T8 Aleea Prof.Gheorghe cazare 1087 5438 286 -

Ordin MEC 3250/2002 2007 Reabilitare, modernizare

Alexa nr.7, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48182/31.05.2012 şi refuncţionalizare

CF 140500 universității
înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

52 Cămin T9 Aleea Prof.Gheorghe cazare 994 4970 440 -

Ordin MEC 3250/2002 2011 Reabilitare

Alexa nr.2, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48182/31.05.2012 termică

CF 140500 universității
înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

53 Cămin T10 Aleea Prof.Dimitrie cazare 1041 5205 440 -
Ordin MEC 3250/2002 2011 Reabilitare

Atanasiu nr.3, Iaşi proprietatea înch.jud.intab.48182/31.05.2012 termică

CF 140500 universității înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

54 Cămin T11 Aleea Prof.Dimitrie cazare 996 4980 408 -
Ordin MEC 3250/2002 2011 Reabilitare

140500-C27 Atanasiu nr.5, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48182/31.05.2012 termică

CF 140500 universității
înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

55 Cămin T12 Aleea Prof.Vasile cazare 728 3640 329 -
Ordin MEC 3250/2002 2004 şi Reabilitare

140500-C9 Petrescu  nr.7, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48182/31.05.2012 2011 termică

CF 140500 universității
înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

56 Cămin T13 Aleea Prof.Vasile cazare 730 3650 323 -
Ordin MEC 3250/2002 2004 şi Reabilitare

Petrescu nr.9, Iaşi proprietatea înch.jud.intab.48182/31.05.2012 2011 termică

CF 140500 universității înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

57 Cămin T14 Aleea Prof.Vasile cazare 731 3655 324 -
Ordin MEC 3250/2002 1998 şi Reabilitare

140500-C12 Petrescu nr.11, Iaşi proprietatea 

înch.jud.intab.48182/31.05.2012 2011 termică

CF 140500 universității înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

58 Cămin T15 Aleea Prof.Vasile cazare 729 3645 327 -
Ordin MEC 3250/2002 1998 şi Reabilitare

Petrescu nr.13, Iaşi proprietatea înch.jud.intab.48182/31.05.2012 2011 termică

CF 140500 universității înch.jud.intab.53593/08.06.2012



înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

59 Cămin T16 Aleea Prof.Vasile cazare 706 3530 264 -
Ordin MEC 3250/2002 2008 Reabilitare,

Petrescu nr.17, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48182/31.05.2012 modernizare

CF 140500 universității înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

60 Cămin T17 Blv.Tudor 

Vladimirescu

cazare 2147 18504 1096 -

Ordin MEC 3250/2002 2007 - Reabilitare,

nr.111, Iaşi proprietatea înch.jud.intab.48182/31.05.2012 2009 modernizare

CF 140500 universității
înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

61 Cămin T18 Bld.Tudor 

Vladimirescu

cazare 832 4992 452 -

Ordin MEC 3250/2002 2007 şi Reabilitare

140500-C5 nr.109, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48182/31.05.2012 2011 termică

CF 140500 universității
înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

62 Cămin T19 Aleea Prof.Vasile cazare 832 4992 440 -
Ordin MEC 3250/2002 2008 şi Reabilitare

Petrescu nr.1A, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48182/31.05.2012 2011 termică

CF 140500 universității înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

63 Cămin T20 Aleea Prof.Vasile cazare 876 3504 114 -
Ordin MEC 3250/2002 2005 şi Reabiliare termică şi

Petrescu nr.1, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48182/31.05.2012 2011 modernizare

CF 140500 universității înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

64 Cămin T21 Aleea Prof.Vasile cazare 586 2344 122 -
Ordin MEC 3250/2002 2009 şi Reabilitare termică şi

Petrescu nr.3, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48182/31.05.2012 2011 modernizare

CF 140500 universității
înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

65 Sala de sport nouă Aleea Prof.Vasile Educaţie 1107 1764 - -
Ordin MEC 3250/2002 2003- Reabilitare şi

140500-C17 Petrescu nr.31,A  Iaşi fizică proprietatea 

înch.jud.intab.48182/31.05.2012 2006 consolidare

CF 140500 universității înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

66 Cantină Aleea Prof.Vasile Cantină 531 1062 - 140
Ordin MEC 3250/2002 2008 Reabilitare şi

Petrescu nr.29, Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.48182/31.05.2012 consolidare

CF 140500 universității
înch.jud.intab.53593/08.06.2012 2015

Reabilitare anexă cantină



înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

67 Terenuri de sport (3,4,5) Aleea Prof.Vasile Educaţie 3498 3498 - -
Ordin MEC 3250/2002 2010 Reabilitare şi

Petrescu nr.31 C, Iaşi

fizică

proprietatea 

înch.jud.intab.48182/31.05.2012 modernizare

CF 140500 universității înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

68 Teren sport 2
Aleea Prof.Dimitrie

Educaţie 981 981 - - Ordin MEC 3250/2002 2011 Reabilitare şi

Atanasiu nr.6, Iaşi fizică proprietatea înch.jud.intab.48182/31.05.2012 modernizare

CF 140500 universității
înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

69 Teren sport (6)
Aleea Prof.Vasile

Educaţie 478 478 Ordin MEC 3250/2002

badminton

Petrescu nr.31 D, Iaşi

fizică

proprietatea 

înch.jud.intab.48182/31.05.2012 1990 Construcție 

universității
înch.jud.intab.53593/08.06.2012

CF 140500
înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

70 Teren sport nr.1, corp B
Aleea Prof. Vasile 

Educaţie 1328 1328 - -
proprietatea 

Ordin MEC 3250/2002

Petrescu, nr.25.A Iași

fizică

universității

înch.jud.intab.48182/31.05.2012 Reabilitare

CF 140500
înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

71 Teren sport nr.1, corp A
Aleea Prof. Vasile 

Educaţie 187 187 - -
proprietatea 

Ordin MEC 3250/2002

Petrescu,nr.25 B  Iași

fizică

universității

înch.jud.intab.48182/31.05.2012 2011 Reabilitare

înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

72 Rezervor apă
Aleea Prof.Vasile

Rezervă 295 295 - - Ordin MEC 3250/2002

Petrescu nr.2, Iaşi
incendiu

proprietatea 
înch.jud.intab.48182/31.05.2012 1982 Construcție 

CF 140500 universității
înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

73 Anexă cantină
Aleea Prof. Vasile Cantină

175 175 - - Ordin MEC 3250/2002

Petrescu, Iași înch.jud.intab.48182/31.05.2012 2015 Reabilitare

CF 140500
înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

74 Garaj Cantină
Aleea Prof. Vasile Garaj

133 133 - -
proprietatea 

Ordin MEC 3250/2002

Petrescu, Iași universității
înch.jud.intab.48182/31.05.2012 2009 Construcție 

Reabilitare anexă cantină

2011

CF 140500

nr.27



CF 140500
înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

75 Punct termic TV3
Aleea Prof. Vasile 

Module 270 270 - -
proprietatea 

Ordin MEC 3250/2002

Petrescu, Iași
cogenerative

universității
înch.jud.intab.48182/31.05.2012 2011 Reabilitare

înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

76 Punct termic TV2
Aleea Prof. Vasile 

Module 188 188 - -
proprietatea 

Ordin MEC 3250/2002

140500-C10 Petrescu, Iași cogenerative universității înch.jud.intab.48182/31.05.2012 2011 Reabilitare

înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

77 DPPD - Colectivul de 
Aleea Prof. Vasile 

Învățământ 273 273 - -
proprietatea 

Ordin MEC 3250/2002

Educație Fizică și Sport Petrescu, Iași universității înch.jud.intab.48182/31.05.2012 2010 Reabilitare

140500-C22 înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

78 Construcție anexă
Aleea Prof. Vasile 

Învățământ 28 28 - -
proprietatea 

Ordin MEC 3250/2002

140500-C21
Petrescu, Iași universității

înch.jud.intab.48182/31.05.2012 2006 Construcție 

înch.jud.intab.53593/08.06.2012

înch. jud. intab. 127116/28.08.2017   

79 IMOBIL "C" Str.Lascăr Catargi 

nr.38

înv.+adm. 2052 3661 - - proprietatea 

Ordin MEC 3372/2001 2010

Reabilitare termică 

Iaşi universității
înch.jud.intab.66109/2009 2016 Reabilitare învelitoare

CF 123244
înch.intab. 37064/04.05.2012

80 Facultatea de Mecanică-

Departamentul de  

Str.Horia nr.11 înv.+cercet. 759 942 - - proprietatea 

Ordin MEC 3250/2002

-

Inginerie Mecanică Iaşi universității
înch.jud.intab.66112/2009

si Autovehicule Rutiere 
înch.intab.  37065/04.05.2012

CF 123224

81 IMOBIL "A" B-dul Carol I nr.11 A înv.+cercet. 5891 18204 - - proprietatea

Ordin MEC 3372/2001 2011 Reabilitare holuri

CF 128268 Iaşi universității înch.jud.intab.86883/2010 2016 Reabilitare - 

înch.intab. 37075/04.05.2012 proiectare - DALI

82 Imobil C3 Str.Grădinari nr.23, cazare 877 3508 186 -

Ordin MEC 3250/2002 2014

Iaşi proprietatea 
înch.jud.intab.85808/2009

CF 125487 universității
înch.intab. 37059/04.05.2012

nr.27 A

CF 140500

nr.9  A

pt.en.el.și termică

CF 140500

nr.27 

pt.en.el.și termică

nr.31

CF 140500

nr.31 B

Reabilitare instalație termică și 

sanitară



înch. jud. intab. 41865/08.05.2015

83 Teren proprietatea Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 3042  - - -
Ordin MEC 4928/2006

-
Camin  CNI

TUIASI Mangeron , Iaşi
înch.jud.intab.50055/25.10.2006

înch.jud.intab.6293/29.01.2010

înch.jud.intab.37074/04.05.2012

 CF 157516
Încheiere nr.119579/11.08.2017

84 Teren proprietatea Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 249  - - - Ordin MEC 4928/2006 - Superficie COMOTI

TUIASI Mangeron , Iaşi
înch.jud.intab.50055/25.10.2006

înch.jud.intab.6293/29.01.2010

înch.jud.intab.37074/04.05.2012

 CF 141971 - C2 
Încheiere nr.179641/22.11.2017

85 Teren proprietatea Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 468  - - - Ordin MEC 4928/2006 - Servitute

TUIASI Mangeron , Iaşi
înch.jud.intab.50055/25.10.2006 Eneredge

înch.jud.intab.6293/29.01.2010

înch.jud.intab.37074/04.05.2012

 CF 158522
Încheiere nr.179641/22.11.2017

86 Facultatea de Mecanică - 

Departamentul de  

Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 321 480 - -

Ordin MEC 4928/2006

- -

Inginerie Mecanică Mangeron nr.53, Iaşi proprietatea 

înch.jud.intab.50055/25.10.2006 CF 141970- Imobil M.T.

si Autovehicule Rutiere universității
înch.jud.intab.6293/29.01.2010

înch.jud.intab.37074/04.05.2012

CF 141970 - C1;          
Încheiere nr.23684/06.03.2017

87 Teren proprietatea Bd.Prof.Dimitrie înv.+cercet. 1103  - - -
Ordin MEC 4928/2006

-
Servitute Complex

TUIASI Mangeron , Iaşi
înch.jud.intab.50055/25.10.2006 Hotelier Unirea

înch.jud.intab.6293/29.01.2010

înch.jud.intab.37074/04.05.2012

 CF 155156
Încheiere nr.175230/21.12.2016

88 Complex comercial

Bd.Tudor 

Vladimirescu Comerţ 7119 - - -

proprietatea 

Ordin MEC 3250/2002 - IULIUS MALL

nr.112, Iaşi universității
înch.jud.intabulare 16530/2001

7231/1/1/1/1/1/5/2 465.51 înch.intabulare  39135/04.05.2012

CF 125327

Reabilitare instalație termică și 

sanitară



7231/1/1/1/1/1/3/3 204.00 înch.intabulare  37068/27.04.2012

CF 125269

7231/1/1/1/1/1/3/4 52.37 înch.intabulare  37057/02.05.2012

CF 125328

7231/1/1/1/1/1/5/1 7547.49 înch.intabulare  37072/26.04.2012

CF 137810

7231/1/1/1/1/1/2/1 6352.00 înch.intabulare 37066/27.04.2012

CF 137181

7231/1/1/1/1/1/3/1 5733.33 înch.intabulare  37058/27.04.2012

CF 137658

7231/1/1/1/1/1/4 2447.00 înch intabulare 37060/27.04.2012

CF 137690

7231/1/1/1/1/1/3/2 936.30 înch intabulare 37056/27.04.2012

CF 125266

7231/1/1/1/1/1/2/2 768.00 înch intabulare  37067/27.04.2012

CF 125255

7231/2 7678.00

CF 124568



Situația terenurilor aflate în proprietatea Universității Tehnice  “Gheorghe Asachi” din Iași 

 

NR. 

CRT. 

IMOBIL NR. CARTE 

FUNCIARĂ 

CF 

AMPLASAMENT SUPRAFAȚĂ 

(MP) 

NR. 

CRT. 

0 1 2 3 4 0 

1 Imobil "C" CF 123244 Iași, Str.Lascăr Catargi nr.38 4232 1 

2 Facultatea de Mecanică - Departamentul de Inginerie 

Mecanică și Autovehicule Rutiere 

CF 123224 Iași, Str.Horia nr.11 2809 2 

3 Imobil A CF 128268 Iași, B-dul Carol I, nr. 11 A 9636 3 

4 Imobil C3 CF 125487 Iași, Str.Grădinari nr.23 1027 4 

5 Superficie Comoti CF 141971 Iași, Bd.Prof.Dimitrie Mangeron 249 5 

6 Facultatea de Mecanică - Departamentul de Inginerie 

Mecanica si Autovehicule Rutiere 

CF 141970 Iași, Bd.Prof.Dimitrie Mangeron 321 6 

7 Servitute de trecere Eneredge CF 158522 Iași, Bd.Prof.Dimitrie Mangeron 468 7 

8 Servitute de trecere Complex Hotelier Unirea CF 155156 Iași, Bd.Prof.Dimitrie Mangeron 1103 8 

9 Cămin CNI CF 157516 Iași, Bd.Prof.Dimitrie Mangeron 3042 9 

10 Campus Academic CF 158521 Iași, Bd.Prof.Dimitrie Mangeron nr. 1 – 73 189 726 10 

11 Campus Studentesc CF 140500 Campusul studentesc Tudor Vladimirescu 137 148 11 

12 Complex Comercial – Iulius Mall 7231/1/1/1/1/1/2/1 

CF 137181 

 

Iași, Bd.Tudor Vladimirescu, nr. 112 6352.00 

 

12 

 7231/1/1/1/1/1/2/2 

CF 125255 

 

 768.00 

 

 

7231/1/1/1/1/1/3/1 

CF 137658 

 

 5733.33 

 

 

7231/1/1/1/1/1/3/2 

CF 125266 

 

 936.30 

 

 

7231/1/1/1/1/1/3/3 

CF 125269 

 204  

7231/1/1/1/1/1/3/4 

CF 125328 

 52.37  



7231/1/1/1/1/1/4 

CF 137690 

 2447.00  

7231/1/1/1/1/1/5/1 

CF 137810 

 7547.49  

7231/1/1/1/1/1/5/2 

CF 125327 

 465.51  

7231/2 

CF 124568 

 7678.00  

13 TOTAL CAMPUS ACADEMIC 

 

194 909 13 

14 TOTAL CAMPUS STUDENTESC 

 

137 148 14 

15 TOTAL  IULIUS MALL 

 

32 184 15 

 TOTAL 

 

364 241  

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                



 
Raport privind starea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi  pentru anul 2017 

 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 11 .  PROIECTE  DIN FONDURI CU FINANŢARE  EXTERNĂ  DERULATE ÎN ANUL 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1 
 

                

PROIECTE DERULATE  IN 2017 DIN FONDURI CU FINANȚARE EXTERNĂ 

Nr.

crt. 

 

 

Titlul proiectului 

 

ID proiect 

 

Tip 

finanțare 

Tip proiect 

(Strategic/ 

Grant) 

 

Director 

proiect 

 

Calitatea 

 

Perioada 

de 

finanțare 

Buget total 

alocat 

TUIASI prin 

proiect (lei) 

Buget 

TUIasi 

încasat în 

2017(lei) 

 

 

Facultatea/ 

Prorectorat 

1 

 

 

 

Erasmus KA 103 2017-1-RO01-

KA103-035709 

Erasmus+ Grant Prof.Lungu 

Irina 

Beneficiar 2017-2018 2.786.307,89 2.786.307,89 Prorectorat 

Relatii 

Internationale 

2 Boosting Online crOss-border 

sales of Shoes Through e-

Commerce coach-ing for SMEs 

from the shoe industry-BOOTS 

2017-1-UK01-

KA202-036733 

Erasmus+ Grant Prof.Mihai 

Aura 

Partener 2017-2019 143.328,12 28.549,78 Facultatea de 

Textile-Pielarie 

si Management 

Industrial 

3 Sustainable Management and 

Design for Textiles(SMDTEX) 

 Erasmus 

Mundus 

Grant Prof. Ionescu 

Irina 

Partener 2013-2017 1.175.686 620.745, 42 Facultatea de 

Textile-Pielarie 

si Management 

Industrial 

4 Textile Strategy for Innovative 

Higher Education -TEXTRA 

2017-1-RO01-

KA203-037289 

Erasmus+ Grant Conf.Ursache 

Mariana 

Partener 2017-2020 107.000,66 43.201,60 Facultatea de 

Textile-Pielarie 

si Management 

Industrial 

5 Construim impreuna viitori 

ingineri constructori-CIVIC 

Nr.65/SGU/NC

/I 

Rose Grant Sl. Baetu 

Georgeta 

Partener 2017-2020 681.720 136.344 Facultatea de 

Constructii si 

Instalatii 

6 Croieste-ti viitorul cu incredere 

la Facultatea de Textile-Pielarie 

si Management Industrial din 

Universitatea Tehnica Gheorghe 

Asachi din Iasi 

Nr.89/SGU/NC

/I 

Rose Grant Sl. Dulgheriu 

Ionut 

Partener 2017-2020 679.996 135.999 Facultatea de 

Textile-Pielarie 

si Management 

Industrial 

7 Acces la studii universitare de 

succes prin prevenirea 

abandonului in primul an de 

Nr.69/SGU/NC

/I 

Rose Grant Sl. Lucanu 

Nicolae 

Partener 2017-2020 681.720 136.344 Facultatea de 

Eletronica, 

Telecomunicatii 



2 
 

studii la Facultatea de 

Eletronica, Telecomunicatii si 

Tehnologia Iinformatiei din 

Universitatea Tehnica Gheorghe 

Asachi din Iasi-Access2Success 

si Tehnologia 

Iinformatiei 

8 Skills for a better and safer life-

SBS 

PF 34 Swiss-

Romanian 

Cooperatio

n 

Programm

e 

Grant Conf. Ionescu 

Irina 

Beneficiar 2015-2017 485.094 84.772,73 Facultatea de 

Textile-Pielarie 

si Management 

Industrial 

9 Sustainable Green Economies 

through Learning, Innovation, 

Networking Knowledge 

Exchange (552099-EM-1-2014-

1-UK-ERA MUNDUS-

EMA21)-GLINK 

Erasmus 

Mundus-GA 

2014-

0861/001-

001gLINK 

Erasmus 

Mundus 

Grant Prof. Lungu 

Irina 

Partener 2014-2018 1.392.499 428.469,79 Facultatea de 

Constructii si 

Instalatii 

10 Developing New Skills for the 

Extroversion Specializations of 

Fashion Industry in Europe-

SKILLS 

2015-1-EL01-

KA202-013907 

Erasmus + Grant Conf.Ursache 

Mariana 

Partener 2015-2018 124.832 50.975,50 Facultatea de 

Textile-Pielarie 

si Management 

Industrial 

11 Reducerea abandonului şcolar al 

studenţilor din anul întâi prin 

activităţi remediale şi de 

consiliere în centrul de învăţare 

din cadrul TUIASI 

Nr. 

83/SGU/CI/I 

Rose Grant Prof. 

Seghedin 

Eugen 

Neculai 

Beneficiar 2017-2020 906.138 271.841 Facultatea de 

Construcţii de 

Maşini şi 

Management 

Industrial 

12 Knowledge Platform for 

Transferring Research and 

Innovation in Footweear 

Manufacturing-K4F 

2015-1-RO01-

KA203-015198 

Erasmus + Grant Prof.Mihai 

Aura 

Beneficiar 2015-2018 167.440 67.977,87 Facultatea de 

Textile-Pielarie 

si Management 

Industrial 

13 Fit to Comfort-Skills Alliace for 

comfort & healthy footwear 

manufacturing-new 

2015-

3255/001-

001/5562333-

Erasmus+ Grant Prof.Mihai 

Aura 

Partener 2015-2018 232.722 94.325,85 Facultatea de 

Textile-Pielarie 

si Management 



3 
 

qualification profile and 

innovative training 

opportunities-FIT2COM 

EPP-1-20151-

PT-EPPKA2-

SSA 

Industrial 

14 Education-Employment 

Partnership for VET in the 

fashion sector-EEFASHION 

2016-1-RO01-

KA202-024710 

Erasmus+ Grant Conf. Ursache 

Mariana 

Partener 2016-2018 67.536 27.609,32 Facultatea de 

Textile-Pielarie 

si Management 

Industrial 

15 Master Degree in Innovative 

Technologies in Energy 

Efficient Buildings for Russian 

and Armenian Universities and 

Stakeholders-MARUEEB 

2015-

3241/001-001-

561890-EPP-1-

2015-I-IT 

Erasmus+ Grant Prof.Minea 

Alina 

Partener 2016-2018 119.899 60.470,09 Facultatea de 

Stiinta si 

Ingineria 

Materialelor 

16 Erasmus KA107-R2 2016-2-RO01-

KA107-035266 

Erasmus+ Grant Prof.Lungu 

Irina 

Beneficiar 2016-2018 69.431,10 53.990,29 Prorectorat 

Relatii 

Internationale 

17 Erasmus KA107-R3 2017-1-RO01-

K107-036132 

Erasmus+ Grant Prof.Lungu 

Irina 

Beneficiar 2017-2019 973.082,10 767.777,66 Prorectorat 

Relatii 

Internationale 

18 Produse si tehnologii 

ecoinovatoare pentru eficienta 

energetica in constructii-

EFECON 

131/23.09.2016

, ID P_40_295 

POC  Prof.Isopescu 

Dorina 

Beneficiar 2016-2021 7.458.750 390.212,39 Faculatea de 

Constructii si 

Instalatii 

19 Natural sense of vision through 

acoustics and haptics-SOV 

Grant no. 

643636 

Orizont 

2020 

 Conf.Caraima

n Simona 

Partener 2015-2017 1.911.193 733.599,96 Facultatea de 

Automatizari si 

Calculatoare 

20 Bioconcepte in managementul si 

protectia mediului: promotor al 

relatiilor bilaterale intre 

entitatile de cercetare din 

Romania si Norvegia 

18 BIL SEE Grant Sl. Soreanu 

Gabriela 

Beneficiar 2017 27.077,40 27.077,40 Facultatea de 

Inginerie 

Chimica si 

Protectia 

Mediului 

 TOTAL (lei)        6.946.591,54  
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ANEXA NR. 12. INIȚIATIVĂ ÎN DEPUNEREA PROIECTELOR ÎN COMPETIȚIA   

P.N.C.D.I. III  - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 

INIȚIATIVĂ ÎN DEPUNEREA PROIECTELOR ÎN COMPETIŢIA PNCDI III 2017  
 

DIN CADRUL PLANULUI NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2015 – 2020 PNCDI III 
 
 
 

 
TIP PROGRAM 

 
TIP PROIECTE 

Proiecte depuse 

Program 1- Dezvoltarea 
sistemului național de cercetare 

dezvoltare 

- Subprogram 1.2 - Performanță instituțională - Proiecte de dezvoltare 
instituțională - Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI) 

 

7 în calitate de coordonator 
26 în calitate de responsabil 

Program 2 – 
Creşterea competitivităţii 
economiei româneşti prin 

cercetare, dezvoltare şi inovare 

 
 

- Subprogram 2.1 - Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 
“CECURI DE INOVARE” 

 

14 
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ANEXA NR. 13 . INIȚIATIVĂ ÎN DEPUNEREA PROIECTELOR  CU FINANȚARE 

INTERNAȚIONALĂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI„ DIN IAȘI          

 

Inițiativă în depunerea proiectelor cu finanțare internațională 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului  

(acronim) 

Program Instituția 
coordonatoare 

Durata 
proiectului 

Valoarea    
estimativă a 
proiectului 

Din care 
suma care 

revine TUIASI 

Din care 
cofinanțare 

Responsabil 
proiect din partea 

TUIASI 

Facultatea 

1. Sustainability, Understanding and 
Interpretation of Textile Heritage in 
Eastern and Central Europe 

H2020 - Call CULT-
COOP-09-2017 

„European cultural 
heritage, access and 
analysis for a richer 

interpretation of the 
past” -two-stage 

Kaunas 
University of 
Technology- 

Lithuania 

5 ani 2,46 mil Euro 340 000 Euro 0 Prof.univ.dr.ing. 
Antonela Curteza 

TPMI 

2. SUSFRUIT-Sustainable fruit 
processing chain  

H2020-ERA-NET-
SUSFOOD 2 

Politecnica di 
Torino 

36 luni 1.050.000 Euro 200.000 Euro 0 Prof.univ.dr.ing. 
Carmen Teodosiu 

ICPM 

3. Novel EU Occupational Profile 
@VET Training of Internet Social 
Media Organisers for People with 
Disabilities based on ECVET 
framework and EQF level 4 - 
VETISMO 

ERASMUS + TUIASI 36 luni 380.000 Euro 70.000 Euro 0 Prof.dr.chim. 
Margareta Gabriela 

Ciobanu 

ICPM 

4. Mobile Youth peer mentoring 
application to facilitate distance 
mentoring guidance for youth with 
disabilities - MYPEERMENTOR 

ERASMUS+ Gazi 
University 

(GU) , Ankara, 
Turkey 

36 luni 350.000 Euro 50.000 Euro 0 Prof.dr.chim. 
Margareta Gabriela 

Ciobanu 

ICPM 

5. Sharing and reusing Open 
Educational Resources -SHAREOER 

ERASMUS+  

 

Instituto 
Politecnico do 

Porto, IPP 

36 luni 500.000 Euro 45.600 Euro 0 Prof.dr.ing. Aura 
Mihai 

TPMI 

6. Manager for an Efficient and 
Innovative Footwear Industry - 
SHOEMAN 

ERASMUS+ Türkiye 
Ayakkabi 
Sektőrü 

24 luni 450.000 Euro 30.000 Euro 0 Prof.dr.ing. Aura 
Mihai 

TPMI 



 

 

Arastirma 
Gelistirme ve 
Egitim Vafki, 

Turcia 

7. DicSHOEEnary ERASMUS+ Textile Testing 
Institute (TZU) 

Republica 
Ceha 

24 luni 200.000 Euro 30.000 Euro 0 Șef lucr.dr.ing. 
Bogdan Sârghie 

TPMI 

8. BOOSTing cross-border online sales 
of shoes- BOOST4SHOES 

ERASMUS+ Civil 
Computing 
Ltd. [CIVIC], 

UK 

24 luni 400.000 Euro 30.000 Euro 0 Prof.dr.ing. Aura 
Mihai 

TPMI 

9. Improving the atttractiveness of 
VET in footwear manufacturing 
among the young students through 
serious game 

ERASMUS+ Instituto 
Tecnologico 
del calzado y 

conexas, 
Spania 

24 luni 400.000 Euro 50.000 Euro 0 Prof.dr.ing. Aura 
Mihai 

TPMI 

10. Foot confort for life quality ERASMUS+ EGE 
University, 

Turcia 

24 luni 400.000 Euro 30.000 Euro 0 Șef lucr.dr.ing. 
Mariana Costea 

TPMI 

11. Integrating Companies in a 
Sustainable Apprenticeship System 
(ICSAS) 

ERASMUS+ Universität 
Bremen, ITB 
Uni Bremen 

24 luni 400.000 Euro 30.000 Euro 0 Prof.dr.ing. Aura 
Mihai 

TPMI 

12. Circular ECOnomy and Innovative 
Business Plan in the Textile Sector- 
Eco TEX 

ERASMUS+ TEXFOR 
(Textile 
Industry 

Confederation
), Spania 

24 luni 300.000 Euro 25.000 Euro 0 Conf.dr.ing. 
Manuela Avădanei 

TPMI 

13. Textile Strategy for Innovative 
Higher Education-TEXSTRA 

ERASMUS+ INCDTP 36 luni 450.000 Euro 40.000 Euro 0 Conf.dr.ing. 
Mariana Ursache 

TPMI 

14. BE-FINE:Boosting 
Internationalisation through 
developing new skills in Footwear 
INdustries across Europe 

ERASMUS+ Polska Izba 
PrzemysluSkor

zanego , 
(PIPS), Polonia 

30 luni 400.000 Euro 35.000 Euro 0 Conf.dr.ing. 
Mariana Ursache 

TPMI 



 

 

15. Skills 4 Smart TCLF Industries 2030, 
591986-EPP-1-2017-1-BE-EPPK2-
SSA-B 

ERASMUS+/Sector 
Skills Alliances for 

implementing a new 
strategic approach 

(Blueprint) to 
sectorial cooperation 

on skills 

 

European 
Apparel and 

Textile 
Confederation 

– EURATEX 

48 luni 3.980.790 Euro 103.859 Euro 0 Prof.dr.ing. Aura 
Mihai 

TPMI 

16. Promoting Modern Technologies 
for 3D Documentation, Promotion 
and Exploitation of Cultural 
Heritage -3DCult 

ERASMUS+ Capacity 
Building 

The Research 
Committee of 
the Technical  

24 luni 450.000 Euro 30.000 Euro 0 Prof.dr.ing. Aura 
Mihai 

TPMI 

17. Reinvention of Textile, Clothing, 
Leather and Footwear (TCLF) 
studies for Universities in Belarus 
(RE4TCLF) 

ERASMUS +KA2-
Cooperation for 

innovation and the 
exchange of good 

practices – Capacity 
Building in the field 
of Higher Education 

TUIASI 36 luni 975.000 Euro 80.000 Euro 0 Conf.dr.ing. 
Luminița Ciobanu 

TPMI 

18. ECO inovative process to increase 
energy efficiency for BIOmass 
converting using 
PLASMATEChnology 
(ECOBIOPLASMATEC) 

EEA Grants 2009-
2014 Fund for 

Bilateral Relations at 
the level of 

Programme Ro05-
Energy Efficiency, 

Norway 

TUIASI 3 luni 233.591,52 RON 149.426,56 
RON 

0 Șef lucr.dr.ing. 
Cucoș Iulian 

TPMI 

19. Noi materiale performante cu 
aplicatii in protectia mediului, 
protetica medicala si protectia 
anticoroziva, in contextul 
dezvoltarii relatiilor bilaterale 
romano-norvegiene 

EEA Grants 2009-
2014, Program RO14 

„Cercetare in 
sectoare prioritare”, 
finantat prin MFSEE 

TUIASI 3 luni 45448 RON - 0 Conf.dr.ing. Maria 
Harja 

ICPM 
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ANEXA NR. 14. SITUAŢIA POSTURILOR DIN CENTRELE, COLECTIVELE ŞI LABORATOARELE 

DE CERCETARE  DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII  TEHNICE “GHEORGHE ASACHI “ DIN IAŞI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din lasi
Prorectoratul Cercetare Dezvoltare si Inovare
Direc[ia de Management gi Monitorizare Proiecte

ANEXA 1

Aprobare,
Gonsiliul de Administratie
din data oe /f 2?.Q(/

STRUCTURA
CENTRELOR DE CERCETARE / EXCELENTA

pentru anul universitar 201712018

FACULTATEA DE AUTOMATICA $I CALCULATOARE

C.3O101. Centrul de cercetare Ingineria Sistemelor gi Tehnologia Informatiei
(Centru de Excelenta)
Coordonator Centru - Prof.dr.ing. Pistrdvanu Octavian

C.3O LOz. Centrul de cercetare Echipamente gi Programe Inteligente
Coordonator Centru - Sef.lucr.dr.ing. Silion Radu

C.3O1O3. Centrul de cercetare Automaticd gi Informaticd Tehnici
Coordonator Centru - Prof.dr.ing. Onea Alexandru

N r.

crt. Denumirea functiei Total posturi
drn care:

Ocupate Vacante
1 Cercetdtor gti n!ific I 7 1 b

2 Cercetitor gti nlific ll 3 2 1

3 Cercetdtor gti ntific lll 7 1.5 5.5

4 Cercetitor sti ntific 3 0 3

5 Asistent de cercetare gtiintificd 5 15 3.5

b Secretar I 1 0 1

TOTAL 26 6 20

N r.

crt. Denumirea functiei Total posturi
drn care:

Ocupate Vacante
1 Cercetdtor st intific I 1 0
2 Cercetdtor st intific I 2 0 2

3 Cercetitor qt intific I 5 0 5

4 Cercetitor st intific 4 0 4
5 Asistent de cercetare Stiintifici 3 0 3

TOTAL 15 0 15

N t.

crt. Denumirea functiei Total posturi
din care:

Ocupate Vacante
1 Cercetdtor st intific I 3 0 3

2 Cercetitor st intific I 4 0 4
3 Cercetdtor qt intific I 4 0.5 3.5
4 Cercetitor st intific 1 0 1

5 Asistent de cercetare stiintifici 3 0 3

TOTAL 15 0.5 14.5



FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICA $I PROTECTIA MEDIULUI ''CRISTSFSR
SIMIONESCU''

C.3O2O1. Centrul de cercetare Ingineria Proceselor Chimice gi Biochimice gi
Materiale Avansate
Coordonator Centru - Prof.dr.ing. Curteanu Silvia

c.3o2o2.centrul de cercetare rngineria Mediului gi Evaluarea rmpactului (rMEr)
Coordonator Centru - Prof.dr.ing. Gavrilescu Maria

C.30203.Centrul de cercetare POLIMERI (Centru de Excelenta)
Coordonator centru - Acad. Prof.dr.ing. Bogdan C. Simionescu

N r.

crt. Denumirea functiei Total oosturi
din care:

Ocupate Vacante
1 Cercetitor gtiin{ific I 6 1 5
2 Cercetitor gtiin{ific ll 2 0 2
3 Cercetitor gtiintific I ll 4 05 35
4 Cercetdtor gtiin{ific 3 15 1.5
5 Asistent de cercetare $tiintificd 3 1 2

TOTAL 18 4 14

N r.

crt. Denumirea functiei Total posturi
din care:

Ocupate Vacante
1 Cercetdtor gtiinfific I 5 2 3
2 Cercetdtor gtiintific I I 5 3 2
3 Cercetdtor gtiinfific I I I 6 1.5 4.5
4 Cercetdtor gtiin[ific 15 7 I
5 Asistent de cercetare gtiin[ificd 20 05 19.5

TOTAL 51 14 37

t\1

crt. Denumirea functiei Total posturi
drn care:

Ocupate Vacante
1 Cercetdtor gtiinlific I 8 3.5 4.5
2 Cercetdtor gtiin{ific I I 5 1.5 3.5
3 Cercetitor gtiinfific I I I 5 2 3
4 Cercetitor gtiinIific 6 3.5 2.5
5 Asistent de cercetare gtiintificd 11 0.5 10.5

TOTAL 35 11 24

FACULTATEA DE CONSTRUCTII $I INSTALATII

c.3o3o1.centrul de cercetare in rnginerie civild - ccrc
Coordonator Centru - Prof. dr. ing. Budescu Mihai

N r.

crt. Denumirea func[iei Total posturi
din care.

Ocupate Vacante
1 Cercetdtor gtiinfific I 4 0 4
2 Cercetitor gtiinfific I I 4.5 0 4.5
3 Cercetdtor gtiintific I I I 3 0 3
4 Cercetdtor gtiin[ific 1 0 1

5 Asistent de cercetare qtiintifici 1 0 1

b lnginer lll 1 0 1

7 Fizician lll 0.5 0 0.5
TOTAL 15 0 15



N r.

crt. Denumirea functiei Total posturi
drn care.

Ocupate Vacante
1 Cercetitor gtiinlific I 2 0.5 15
2 Cercetdtor qtiintific I I 1 0 1

3 Cercetdtor Stiintific I I I 3 0 3

4 Cercetdtor Etiintific 1 0 1

5 Asistent de cercetare stiintificd 2 0 2

o Tehnician I 1 0 I

TOTAL 10 0.5 9.5

C.3O3O2.Centrul Multidisciplinar Inginerie Structurali gi Managementul
Riscului CMISMR
Coordonator Centru - Prof. dr.ing. Atanasiu Gabriela Maria

FACULTATEA DE CONSTRUCTII DE MA$INI SI MANAGEMENT INDUSTRIAL

C.3O4O1.Centrul de cercetare in Ingineria Fabricatiei - CECIF
Coordonator Centru - Prof.dr.ing. Duga Petru

C.3O4O2.Centrul de cercetare Sisteme Inovative de Productie si Echipamente
Hidraulice-SlPEH
Coordonator Centru - Prof. dr. ing. Dumitrag Citilin

C.3O4O3.Centrul de cercetare Mecanica fluidelor aplicatd Ei Mecanicd teoretici
(MFAMT)

Coordonator Centru - Prof. dr. ing. Popescu Daniela

N r.

crt. Denumirea functiei Total posturi
din care:

Ocupate Vacante
1 Cercetdtor gtiintific I 4 0 4

2 Cercetitor qtiintific I I 1 0 1

3 Cercetdtor stiintific I I I 1 0 1

4 Cercetdtor stiintific 1 0 1

5 Asistent de cercetare Stiintificd 4 0 4

TOTAL. 11 0 11

NT

crt. Denumirea functiei Total posturi
din care:

Ocupate Vacante
1 Cercetdtor stiintific I 4 0 4

2 Cercetdtor stiintific I I 5 0 5

3 Cercetitor Etiintific I I I 3 0 3

4 Cercetdtor stiintific 2 0 2

5 Asistent de cercetare Etiintifici 2 0 2

TOTAL 16 0 16

N r.

crt. Denumirea functiei Total posturi
din care:

Ocupate Vacante
1 Cercetdtor sti ntific I 4 0.5 3.5

2 Cercetdtor Qti ntific ll 4 0 4

3 Cercetdtor Qti ntific lll 2.5 0 2.5

4 Cercetitor gti nIific 1 0 1

5 Asistent de cercetare gtiin[ifici 1.5 0.5 1

TOTAL 13 1 12



FACULTATEADE ELECTRONICA, TELECOMUNICATII $ITEHNOLOGIA
INFORMATIEI

C.3O5O1.Centrul de cercetare in Sisteme Inteligente 9i Electronicd Aplicatd
CERFS (Centru de Excelenta)
Coordonator Centru - Conf.dr. ing. Brezulianu Adrian

c.3oso2.Centrul de cercetare in Procesarea Semnalelor 9i Comunicatii-PRODATA
Coordonator Centru - Prof. dr. ing. Gorag Liviu

C.30sO3.Centrul de cercetare pentru Modelare gi Simulare in Nanoelectronici
MODSIMNANO
Coordonator Centru - Prof. dr. ing. Agop Maricel

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA, ENERGETICA $I INFORMATICA
APLICATA

C.3O6O1. Centrul de cercetare Sisteme de Conversie a Energiei gi Controlul
Migcdrii-SCECM
Coordonator Centru - Prof. dr. ing. Poboroniuc Marian

N r.

crt. Denumirea functiei Total posturi
din care:

Ocupate Vacante
1 Cercetdtor stiintific I 6 0 6

2 Cercetdtor Etiintific I I 3 0 3

3 Cercetdtor gtiinfific I I I 3 0 3

4 Cercetdtor gtiintific 1 0 1

5 Asistent de cercetare gtiintifici 1 0 1

TOTAL 14 0 14

N r.

crt. Denumirea functiei Total posturi
din care:

Ocupate Vacante
1 Cercetdtor sti ntific I 8 1 7

2 Cercetdtor Sti ntific ll 4 0 4

3 Cercetitor St ntific lll 2 0 2

4 Cercetitor gt nIific 4 0.5 3.5

5 Asistent de cercetare stiintificd 5 0.5 4.5

TOTAL 23 2 21

t\r
crt. Denumirea functiei Total posturi

din care:
Ocupate Vacante

1 Cercetdtor gtiinlific I 3 0.5 2.5

2 Cercetdtor gtiintific I I 2 0 2

3 Cercetitor gtiin{ific I I I 3 0 3

4 Cercetitor stiintific 1 0 1

5 Asistent de cercetare gtiin[ifici 2 0 2

TOTAL 11 0.5 10.5

N r.

crt. Denumirea functiei Total posturi
din care:

Ocupate Vacante
1 Cercetdtor sti ntific I 5 1.5 3.5

2 Cercetitor Sti ntific ll 2.5 0 2.5

3 Cercetdtor sti ntific lll 2 0 2

4 Cercetitor gti nIific 1 0.5 0.5

5 Asistent de cercetare gtiintifici 0.5 0 0.5

TOTAL 11 2 I



C.3O6O2.Centrul de cercetare in Ingineria Sistemelor Energetice (ENERG)
Coordonator Centru - Prof. dr. ing. Burlici Radu

C.3O6O3.Centrul de cercetare Metrologie Sisteme de Masurare 9i Materiale
Inovative METROS (Centru de excelenta)
Coordonator Centru - Prof. dr. ing. Sdlceanu Alexandru

FACULTATEA DE HIDROTEHNICA, GEODEZIE. SI INGINERIA MEDIULUI

C.3O7Ol.Centrul de cercetare pentru Hidroamenajari gi Protectia Mediului
HIDROMED
Coordonator Centru - Conf. dr.ing. Boariu Costel

FACULTATEA DE MECANICA

C.3O8Ol.Centrul de cercetare Inginerie Mecanici gi Mecatronici (CCIMM)
Coordonator Centru - Prof. dr. ing. BArsinescu Paul Doru

N r.

crt. Denumirea functiei Total posturi
din care:

Ocupate Vacante
1 Cercetdtor Etiintific I 3 1 2

2 Cercetitor gtiin[ific I I 1 0 1

3 Cercetdtor gtiin[ific I I I 4 2.5 '1 5

4 Cercetitor stiintific 1 0 1

5 Asistent de cercetare Stiintificd 0 0 0

TOTAL I 3.5 5.5

N r.

crt. Denumirea functiei Total posturi
drn care.

Ocupate Vacante
1 Cercetdtor sti ntific I 7 2 5

2 Cercetdtor stiintific ll 2 0.5 '1.5

3 Cercetdtor gt nfific lll 5 0.5 4.5
4 Cercetdtor gt n(ific 3 0.5 2.5
5 Asistent de cercetare gtiintificd 7 3.5 3.5

TOTAL 24 7 17

N r.

crt. Denumirea functiei Total posturi
drn care:

Ocupate Vacante
1 Cercetitor stiintific I 3 0 3

2 Cercetdtor Stiintific I I 3 0 3

3 Cercetdtor gtiin[ific I I I 6 0 6

4 Cercetdtor gtiin[ific 1 0 I
5 Asistent de cercetare gtiin[ificd 2 0 2

TOTAL 15 0 15

N r.

crt. Denumirea functiei Total posturi
din care:

Ocupate Vacante
1 Cercetdtor gti n[ific I 6 0 6

2 Cercetdtor sti ntific ll 2 0 2

3 Cercetdtor $ti ntific lll 1 0 1

4 Cercetdtor Qti ntific 1 0 I

5 Asistent de cercetare gtiinfifici 3 0 3

TOTAL 13 0 13



C.3O8O2. Centrul de cercetare Sigurantd Rutieri (SR)
Coordonator Centru - Conf.dr.ing. Manolache Gheoghe

N r.

crt. Denumirea functiei Total posturi
orn care:

Ocupate Vacante
1 Cercetitor sti ntific I 1.5 0 1.5

2 Cercetdtor Qti ntific ll 15 0 1.5

3 Cercetitor gti nlific lll 2.5 0 2.5
4 Cercetdtor gti ntific 0 0 0

5 Asistent de cercetare gtiintificd 1 0 1

b lnginer lll 05 0 0.5

TOTAL 7 0 7

FACULTATEA DE $TIINTA $I INGINERIA MATERIALELOR

C.3O9Ol.Centrul de cercetare in Ingineria Materialelor - CECIM
Coordonator Centru - Prof.dr.ing. Stanciu Sergiu

FACULTATEA DE TEXTILE-PIELARIE $I MANAGEMENT INDUSTRIAL

C.3lOOl.Centrul de cercetare pentru Materiale, Produse gi Procese Avansate
Coordonator Centru - Prof. dr. ing. Blaga Mirela

FACULTATEA DE ARHITECTURA "G.M. Cantacuzino"

C.3l101.Centrul de cercetare Arhitecturi Ei Urbanism
Coordonator Centru - Asist.dr.arh. Codreanu Mihai

Director DMMP,
I ng. Nicoleta Cuciureanu

N r.

crt. Denumirea functiei Total posturi
din care:

Ocupate Vacante
1 Cercetitor stiintific I 5 1.5 3.5

2 Cercetitor stiintific I I 3 0 3

3 Cercetdtor Qti ntific lll 1 0 1

4 Cercetdtor sti ntific 1 0 1

5 Asistent de cercetare Etiintific6 1 0 1

TOTAL 11 1.5 9.5

N r.

crt. Denumirea functiei Total posturi
drn care:

Ocupate vacante
1 Cercetdtor stiintific I 5 1 4

2 Cercetitor stiintific I I 5 0 5

3 Cercetitor Etiintific I I I 3 0 3

4 Cercetdtor Etiintific 0 0 0

5 Asistent de cercetare Etiintificd 0 0 0

TOTAL 13 1 12

t\r
crt. Denumirea functiei Total posturi

drn care:
Ocupate Vacante

1 Cercetitor stiintific I 0 0 0

2 Cercetitor stiintific ll 3 0.5 2.5
3 Cercetdtor gtiintific ll I 3 0.5 2.5

4 Cercetitor gtiintific 5 2 3

5 Asistent de cercetare gtiintificd 2 0 2

6 lnqiner I 1 0 1

7 Subinginer I 1 0 1

8 Secretar I 1 0 1

TOTAL 16 3 13



Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din lasi
Prorectoratul Cercetare Dezvoltare si Inovare
Directia de Management gi Monitorizare Proiecte

ANEXA 2

Aprobare,
ENAT

I-L i" J", l

n Pdnescu

Aprobare,
Consiliul de Administratie

din data de ./,f...9..7,. u!f 
.

STRUCTURA '",
COLECTIVELOR DE CERCETARE . " .

pentru anul universitar 201712018

FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICA $T PROTECTIA MEDIULUI ''CRISTOFOR
SIMIONESCU''

30201. Colectiv de cercetare "lnginerie Chimici Si Protecfia Mediului"
Coordonator colectiv - Sef lucr.dr.ing. Sibiescu Doina

FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

30301. Colectiv de cercetare "Gonstructii si lnstalatii"
Coordonator colectiv - Conf.dr.ing. Oprisan Gabriel

TovrLcRG-rN
(Fr'Uata de .l <r)

E'u*

7 Rector,

I\I

crt. Denumirea functiei Total posturi
drn care:

ucupate Vacante
1 Cercetitor gti n[ific I 3 05 2.5
2 Cercetdtor Sti n[ific I 7 0 7

3 Cercetdtor $ti ntific I 11 1 10

4 Cercetdtor $tl n!tlc 12 2 10

5 Asistent de cercetare gtlinltlcd 18 2 16

6 Manager proiect 1 0 1

7 Asistent manager 2 0 2

I Responsabil financtar 2 0 2

9 Responsabil achizitii 1 0 1

10 Responsabil Resurse Umane 2 0 2

11 Jurist 1 0 1

TOTAL 60 5.5 54.5

t\1

crt. Denumirea functiei Total posturi
drn care:

Ocupate vacante
1 Cercetdtor stiintific I 5 0 5

2 Cercetdtor Etiintific I 5 0 5

3 Cercetdtor gtiinfific I 10 0 10

4 Cercetdtor stiintlflc 4 0 4

5 Asistent de cercetare gtiin[ificd 1.5 0 15
6 Inqiner lA 1 0 1

7 Administrator patrimoniu I t.5 1 0.5

I Tehnician lA 1 0.5 05
o Manager prolect 1 0

TOTAL 30 1.5 28.5



FACULTATEA DE CONSTRUCTII DE MA$INI $I MANAGEMENT INDUSTRIAL

30401.Colectiv de cercetare "Gonstructii de Masini gi Management lndustrian"
Coordonator colectiv - Prof.dr.ing. Axinte Eugen

FACULTATEADE ELECTRONICA, TELECOMUNICATII $I TEHNOLOGIA
INFORMATIEI

30501.Golectiv de cercetare "Electronici, Telecomunicatii gi Tehnologia lnformafiei"
Coordonator colectiv - conf.dr.ing. Florea Mihail

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA, ENERGETICA $I INFORMATICA
APLICATA

30601.Colectiv de cercetare "lnginerie Electrici, Energetici gi lnformatici Aplicati"
Coordonator colectiv - conf.dr.ing. Cociu Radu

l\l

crt. Denumirea functiei Total posturi
din care.

Ocupate Vacante
1 Cercetdtor gtiin[ific I 0 1

2 Cercetitor gtiinfific I I 2 0 2

3 Cercetdtor gtiin[ific I I 2 05 15
4 Cercetdtor gtiinIific 2 0 2

5 Asistent de cercetare gtiintificd 3 0 3

I Manager proiect 0 1

TOTAL 11 0.5 10.5

N r.

crt. Denumirea functiei Total posturi
drn care:

Ocupate Vacante

1 Cercetdtor stiintific I 1 0.5 0.5

2 Cercetitor gtiinfific I I 3 0.5 2.5

3 Cercetdtor qtiintific I I I 1 0 1

4 Cercetdtor Etiintific 2 0.5 1.5

5 Asistent de cercetare gtiinlificd 1 1 0

6 Admin strator patrimoniu I 1 0 1

7 Admin strator patrimoniu ll 1 0 1

8 Manager proiect 1 0 1

TOTAL 11 2.5 8.5

Nr.

crt. Denumirea functiei Total posturi
drn care:

Ocupate Vacante

1 Cercetitor stiintific I 4 0.5 3.5

2 Cercetdtor qtiintific I I 6 0.5 5.5

3 Cercetitor stiintific I I I 5 2.5 2.5

4 Cercetitor stiintific 5 0.5 4.5

5 Asistent de cercetare Stitn[ifici 12 2.5 9.5

6 lnqiner I 3 0 3

7 Administrator Patrimoniu I 1 0 1

8 Administrator Financiar I 1 0.5 0.5

I Tehnician I A 1 0 1

10 Muncitor I 1 0 1

11 Manager proiect 1 0 1

TOTAL 40 7 33



FACULTATEA DE CONSTRUCTII DE MA$INI $I MANAGEMENT INDUSTRIAL

30401.Colectiv de cercetare "Constructii de Masini 9i Management lndustrian"
Coordonator colectiv - Prof.dr.ing. Axinte Eugen

FACULTATEADE ELECTRONICA, TELECOMUNICATII $I TEHNOLOGIA
INFORMATIEI

30501.Colectiv de cercetare "Electronici, Telecomunicatii gi Tehnologia lnformafiei"
Coordonator colectiv - conf.dr.ing. Florea Mihail

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA, ENERGETICA $I INFORMATICA
APLICATA

30601.Colectiv de cercetare "lnginerie Electrici, Energetici 9i lnformatici Aplicati"
Coordonator colectiv - conf.dr.ing. Cociu Radu

t\t
crt. Denumirea functiei Total posturi

drn care:
Ocupate Vacante

1 Cercetdtor gtiintific I 1 0

2 Cercetdtor stiintific I l 2 0 2

3 Cercetitor Etiintific I 2 05 15
4 Cercetitor gtiinIific 2 0 2

5 Asistent de cercetare gtiintificd 3 0 3

9 Manager proiect 1 0

TOTAL 11 0.5 10.5

N r.

crt. Denumirea functiei Total posturi
dln care.

Ocupate Vacante

1 Cercetitor gti ntific I 1 05 0.5

2 Cercetitor gti n{ific ll 3 0.5 2.5

3 Cercetdtor sti ntific lll 1 0 1

4 Cercetitor gti nIific 2 0.5 15
5 Asistent de cercetare gtiintificd 1 1 0

6 Admin strator patrimoniu I 1 0 1

7 Admin strator patrimoniu ll 1 0 1

I Manager proiect 1 0 1

TOTAL 11 2.5 8.5

Nr.

crt. Denumirea functiei Total posturi
drn care:

Ocupate Vacante
1 Cercetitor sti ntific I 4 0.5 3.5

2 Cercetitor st ntific ll 6 0.5 5.5

3 Cercetitor sti ntific lll 5 2.5 2.5

4 Cercetitor sti ntific 5 0.5 4.5

5 Asistent de cercetare gtiintificd 12 2.5 9.5

6 lnqiner I 3 0 3

7 Adm nistrator Patrimoniu I 1 0 1

8 Adm nistrator Financiar I 1 0.5 0.5

I Tehnician I A 1 0 1

10 Muncitor I 1 0 1

11 Manaqer proiect 1 0 1

TOTAL 40 7 33

I-



FACULTATEA DE MECANICA

30801.Golectiv de cercetare "Mecanica"
Coordonator colectiv - prof.dr.ing. Horbaniuc Bogdan

N r.

crt. Denumirea functiei Total posturi
drn care:

Ocupate Vacante
1 Cercetdtor qt ntific I 4 0 4

2 Cercetitor Qt ntific ll 5 0 5

3 Cercetdtor st ntific lll 4 0 4

4 Cercetitor st ntific 2 0 2

5 Asistent de cercetare stlintifici 2 0 2

6 Manaqer proiect 1 0 1

TOTAL 18 0 18

FACULTATEA DE $TIINTA $I INGINERIA MATERIALELOR

30901.Colectiv de cercetare "$tiinta 9i lngineria Materialelor"
Coordonator colectiv - Prof.dr.ing. Luca Dorin

FACULTATEA DE TEXTILE.PIELARIE $I MANAGEMENT INDUSTRIAL

31 001 .Colectiv de cercetare "Textile-Pielarie 9i Management lndustrial"
Coordonator colectiv - conf.dr.ing. Ursache Mariana

Director DMMP,
ing. Nicoleta Cuciureanu

I\I

crt. Denumirea functiei Total posturi
drn care.

Ocupate Vacante
1 uercetator sil n trc I 2 0 2
2 uercetator stt n rtrc I 3.5 0.5 3
3 Cercetdtor sti n fic I 7 0 7

4 uercetator sU n ftc t.5 0 1.5

5 Asistent de cercetare stlrnttttca 5 0 5
6 Administrator Patrimonru I 0.5 u.5
7 Admrnrstrator Frnanctar I 0 1

8 Manaqer protect 0 1

TOTAL 22 1 21

I\I

crt. Denumirea functiei Total posturi
drn care:

Ocupate vacante
1 cercetdtor stilntlftc I 4 0 4
2 Cercetitor stiintific I 6 2 6
3 Cercetdtor Stiintific I 10 3 7
4 Cercetdtor $tilntrfrc 1 0 1

5 Asistent de cercetare $tilnttttca 7 0 7

6 Manager proiect 1 0 1

7 Aslstent manager 1 0 1

8 Responsabll tinanclar 1 0 1

9 Responsabil achlzttii 1 0 1

10 Responsabtl Resurse Umane 1 0 1

TOTAL 35 5 30

I-



Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din lasi
Prorectoratul Cercetare Dezvoltare si lnovare
Directia de Management gi Monitorizare Proiecte

ANEXA 3

Aprobare,
SENAT

din data de ..

prof .dr. ing.

Aprobare,
Consiliul de Administratie

din data de ./.rt ' .q..?.2-/*..
/Rector,

Prof.dr.ing. Da4

STRUCTURA
LABORATOARELOR DE CERCETARE

pentru anul universitar 201712018

FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICA $I PROTECTIA MEDIULUI ''CRISTOFOR
SIMIONESCU''

L.30201. Laboratorul de analize si control factori de mediu - LACMED
Coordonator laborator - Prof.dr.ing. Carmen Teodosiu

Nr.
crt. Denumirea functiei Total posturi

orn care:

Ocupate Vacante
1 Cercetitor qtiintific I 2 0 2

2 Cercetdtor stiintific I I 2 0 2

3 Cercetdtor qtiintific I I I 3 0 3

4 Cercetdtor stiintific 6 1 5

5 Asistent de cercetare Stiintificd 8 0 8

6 Tehnician I 2 1 1

7 Adm n strator patrimoniu I 1 0 1

8 Adm n strator financiar I 1 0 1

TOTAL 25 2 23

Director DMMP,
I ng. N icoleta Cuciureanu

^



Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din lasi
Prorectoratul Cercetare Dezvoltare si lnovare
Direc[ia de Management gi Monitorizare Proiecte

ANEXA 4
obare,
IAT .!
iF tt. -Ut {

inte,
Pinescu

bare,
Consi lid. de. Ad m i n istratie
," ', din oatb 6" /.r11.Q.7,.2--lV

/ Rector,

'i,. . 
,

Situatia Posturilor cuprinse in Statele de Functii '' , i
ale Centrelor, Colectivelor si Laboratoarelor de cercetare

pentru contractele de cercetare/educationale ce se deruleaza prin DMMP
pentru anul universitar 2017 12018

6r"*oru$3
$-irin data de ,19-11

-* ".;Pregfi. .4.\" ^ , .l*lr.inqnft.iu-n-oriA
S- $e' ,h,Cv6 tr?'
Q,,,N :

Nr.

FACULTATEA

Centre de cercetare Colective cercetare Laboratoare cercetare Numar posturi
TOTAL
posturiNumar

centre
Posturi

Ocupate
Posturi

Vacante
Numar

colective
Posturi

Ocupate
Posturi

Vacante
Numar

laborator
Posturi

Ocupate
Posturi

Vacante Ocupate Vacante

1

Automatrca 9t
Calculatoare 3 6.5 49.5 0 0 0 0 0 0 6.5 49.5 56

2

lngrnene unrmlca 9l
Protectia Mediului
" Cristofor Si m ionescu" 3 29 75 1 5.5 54.5 1 2 23 36.5 152.5 189

3 Constructii Si I nstalatii 2 0.5 24.5 1 15 28.5 0 0 0 2 53 55

4
Constructii de Magini gi

Manaqement lndustrial 3 1 39 1 0.5 10 5 0 0 0 1.5 49.5 51

5

Electronrca,
Telecomunicafii 9i
Tehnologia lnformatiei 3 2.5 45.5 1 2.5 8.5 0 0 0 5 54 59

-q

7

Inginerie Electricd,
Energeticd gi lnformaticd
Aplicatd 3 12.5 31.5 1 7 33 0 0 0 19 5 64.5 84

H idrotehnicd, Geodezie
gi lngineria Mediului 1 0 15 0 0 0 0 0 0 15 15

8 Mecanicd 2 0 20 1 0 18 0 0 0 0 38 38

9

Stiinta 9i lngineria
Materialelor 1 1.5 9.5 1 1 21 0 0 0 2.5 30.5 33

10
Textile-Pielarie gi

Manaqement lndustrial 1 1 12 1 5 30 0 0 0 6 42 4B

11

Arhitectura "G.M.

Cantacuzino" 1 3 13 0 0 0 0 0 0 3 13 16

TOTAL 23 57.5 334.5 8 23 204 1 2 23 82.5 561.5 6M

Director DMMP,
ing. N icoleta Cuciureanu/y
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ANEXA NR. 15. PREMII DE EXCELENŢĂ  ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
Universitatea Tehnici ,oGheorghe Asachio' din Iapi

Strada Prof. dr doc. D. Mangeron nr.67, 700050 Iaqi

R@MAF$TA
Tel: 40 232 212324; Fax: 40 232 211667

URL: www.tuiasi.ro; E-mail: cerc etare@tuiasi.ro

PRORECTORATUL CERCHTARE,
rlE nv oLTARE $I INOVARE

Aprobat
Tn Consiliul de Administratie dtn 2 Tn gedj

1 Rector,
Prof .univ.dr. ihg, Dan Prof . Pdnescu

Raport excelenta in cercetarea t 2017

Pentru competilia premiilor de excelentd Tn cercetarea Etiintificd in anul 2017 , au

fost depuse urmdtoarele candidaturi:

A. Premiul pentru cercetitorul cu cele mai bune performanfe in cercetarea gtiinfifici:

7 .10.2017

ISIEI

1Jhi i V [j IiI] I'l'A-f i1 A -i- 
tl LI l"l I r-: A

,.{iI I [.,{iITGI II1 AS,'\CIIl'' I)INi IASI

C&

I

w
-{

, tr{t\.'"

e-) /
-ItCI

r"l Ip\
tf-W

Comal

ffirTpedinte Se?.d

$0,,n*pf;H|H

rr.3
tif,tqiritu

Nr.
crt, Numele si prenumele

Lucriri publicate ?n

reviste cotate lSl

Web of Science

Lucrdri in
volume

conferin!e
Citdri Cirli

Teze de

doctorat
fina lizate

Pu nctaj
total

Facu lta
tea

L. Prof.un
Teodos

v.dr.ing.Carmen
u

7L9,59 503 20 L242,59 ICPM

2. Sef lucr.dr.ing. Andrei Victor
SANDU

786,98 I24,7L 162,5 0 0 LO74,L9 SIM

B. Premiul pentru tinirul cercetitor cu cele mai bune performante ?n cercetarea gtiinfifici:

Nr.
Crt.

Numele si prenumele

Lucriri
publicate in

reviste
cotate lSl

Web of
Science

Lucrari in
volume

Citari Carti

Contracte
cercetare

nalionale gi

interna!iona
le

Contracte
din

fonduri
private
(agen!i

economici)

Punctaj
total

Facu lta
tea

L
$ef lucr.dr.ing. Daniela

Ciilean (cis. Gavrilescu)
r3L,172 39 4,707 0,081 L74,96 ICPM

2. Asist.u niv.d r.ing.

Sebastian Hudisteanu
T2 315 1515 cl

G. Premiul pentru cele mai bune performanle in inovare 9i transfer tehnologic :

Nr.

crt.
Numele si prenumele Brevet OSIM Cereri brevet Premii

inventici
Punctaj total Facu ltatea/

Departamentul

1,. $ef lucr.dr.ing. loan Gabriel

Sandu
96,06 10,66 26 L32,72 SIM



D. Premiul

cercetare:

pentru grupul care a contribuit la atragerea celor mai multe fonduri publice pentru

E. Premiul pentru grupul care a contribuit la atragerea celor mai multe fonduri private pentru
cercetare - conform situaliei contractelor tip agent economic incasate Tn perioada2014-2016 - se
acordi domnului Prof.dr.ing. Mihai Gavrilag, Facultatea de Inginerie Electrici, Energetici 9i
Informatici Aplicati (sumi atrasi: 333.904 lei)

ln urma analizei efectuate de catre Comisia stabilitd prin Decizia Rectorului nr.2314118.10.2012, a

Referatul nr.16066/08.09.2017 de stabilire a criteriilor de acordare a premiilor, considerdnd 9i

verificarea punctajelor acordate/a sumelor atrase, au fost stabilili drept cigtigitori ai Premiilor de

excefenli in cercetarea gtiinlifici in 2017 urmiltoarele cadre didactice 9i cercetitori:

- A. Premiul pentru cercetdtorul cu cele mai bune pertormante in cercetarea gtiinlificd se acordd

doa m n ei P rof . u n iv. d r. i n g. Ca rm en Teodo si u, pu n ctaj 1 242, 59

B. Premiul pentru tdndrul cercetdtor cu cele mai bune pertormante in cercetarea gtiinlificd se

acordd doamnei $ef lucr.dr.ing. Daniela Cdilean (cds. Gavrilescu), punctaj 174,96

C. Premiul pentru inovare gi transfer tehnologic se acordd domnului $ef lucr.dr.ing. Ioan Gabriel

Sandu, punctaj 150,44

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

cercetarea gtiinlificd se acordd Grupului coordonat de domnul Prof.univ.dr.ing. Nicolae fdranu,
suma atrasd: 1.860.006,030 lei

E. Premiul pentru grupul care a contribuit la atragerea celor mai multe fonduri private pentru

cercetarea gtiinlificd - conform situaliei contractelor tip agent economic incasate in perioada

2014-2016 - se acordd domnului Prof.univ.dr.ing. Mihai Gavrilag, sumi atrasi: 333.904lei

Lr Comisia care a participat la gedinta de stabilire a criteriilor de atribuire a premiilor de excelenld Tn

cercetare:
Nr.
crt.

Numele si prenumele Functia Semnatura
) ..,i

1 Prof.univ.dr.ing. Maria Carmen Loghin Presedinte comisie

2. Prof . un v.dr. ng. lulian Aurelian Ciocoiu membru Senat th"i4,tiL**r
3. Prof . un v.dr. ng. Mihai Budescu membru CSUD VnI
4. Prof . un v.dr. ng. Dan Scutaru membru Senat '[,'+rL* h
5. Prof.un v.dr. ng/ Romeo Cristian Ciobanu membru Senat

6. Prof . un v.dr. ng. Vasile lon Manta membru C.A. /Cfrfd/W
7. Prof.univ.dr. ing. Gheorghe Prisacaru Presedinte

Comisia de Etic d a (

Cercetdrii (CEC) w
Prorector cu activitatea de

Prof . univ.dr. ing.

cercetare, dezvoltare

Nr,

crt.

Numele si prenumele Suma atrasi Facu ltatea

1,. Prof.dr.ing. Nicolae TAranu 1.860.005,030 lei Constructii si lnstalatii

2. Prof.d r.ing. Ma ria n-Silviu Poboroniuc 1.636.657,09 lei IEEIA

Maria Carmen Looh{

inovare,
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ANEXA NR. 16. STATISTICI CU PRIVIRE LA UTILIZAREA BAZELOR DE DATE ÎN CADRUL 

UNIVERSITĂȚII TEHNICE “GHEORGHE ASACHI “DIN IAȘI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





      

Statistici de utilizare a bazelor de date ANELIS PLUS pentru anul  

2017 

 

Datele statistice sunt furnizate de către Asociaţia ANELIS PLUS, pentru anul 2017 şi sunt prezentate în tabelele şi diagramele de mai jos. 

 

Acces - IP 

Platforma / Baza de 
date  

Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 
Total 

accesări 

Science Direct FC 
 

5.481 5.504 6.993 3.964 5.830 5.167 3.648 1.563 4.909 8.194 6.310 6.341 63.904 

Springerlink 
 

395 381 420 268 475 522 240 247 588 810 758 1.432 6.536 

Thomson WoK 
accesari (sessions)  

1.311 1.016 1.065 797 1.268 760 630 487 1.324 2.205 2.891 1.154 14.908 

Thomson WoK 
cautari (searches)  

4.596 3.990 3.362 2.597 5.310 2.569 2.216 1.460 4.107 5.197 13.567 3.239 52.210 

ProQuest Central 
 

137 130 170 107 369 156 8 5 70 22 30 16 1.220 

SCOPUS cautari  
 

1.491 1.377 1.357 715 1.861 694 731 1.015 1.524 1.675 5.762 1.157 19.359 

Wiley Journals 
 

221 357 1.591 332 199 1.125 99 111 129 265 341 125 4.895 

Total accesări 
 

13.632 12.755 14.958 8.780 15.312 10.993 7.572 4.888 12.651 18.368 29.659 13.464 163.032 

 
Science Direct 
ebooks  

502 331 271 242 744 501 51 20 401 868 323 0 4.254 

 
    

Acces - mobil  

Platforma / Baza de 
date  

Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 
May-

17 
Jun-17 Jul-17 

Aug-
17 

Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 
Total 

accesări 

Science Direct FC 

 

2.641 4.907 6.189 7.834 6.867 7.037 261 1.913 3.768 6.903 3.379 5.720 57.419 

Springerlink 

 
533 1.212 599 471 457 123 620 645 375 213 1.259 709 7.216 

Thomson WoK 

 

10.597 5.446 6.872 5.318 7.368 4.804 4.142 11.106 12.745 4.940 21.379 9.201 103.918 

ProQuest Central 

 
1.013 597 1.260 788 2.366 1.059 896 466 647 3.193 1.850 937 15.072 

SCOPUS   
 

5.187 3.380 3.689 2.901 4.911 2.994 3.539 3.515 4.891 5.544 17.494 6.769 64.814 

Wiley Journals 
 

413 612 543 1.205 766 76 241 246 237 91 750 478 5.658 

Total accesări   20.384 16.154 19.152 18.517 22.735 16.093 9.699 17.891 22.663 20.884 46.111 23.814 254.097 

  



      

 
 

 
 

63.904

6.53614.908

52.210

1.220

19.359 4.895 4.254

Total accesări (IP)
Science Direct FC

Springerlink

Thomson WoK accesari

(sessions)
Thomson WoK cautari

(searches)
ProQuest Central

SCOPUS cautari

Wiley Journals

Science Direct ebooks

57.419

7.216

103.918

15.072

64.814

5.658

Total accesări (mobil)

Science Direct FC

Springerlink

Thomson WoK

ProQuest Central

SCOPUS cautari

Wiley Journals



      

 
(IP+Acces 

mobil) 

 

Database 
Sessions 

Total 
Searches 

Total 
Full-Text 
Requests 

Abstract 
Requests 

Ebsco ASC   241 279 270 267 

Emerald trial 0 0 236 3 0 0 0 0 0 0     239 

DeGruyter trial 31 11 0 0 0 0 0 0 0 0 473 93 608 

 

 

 

 

Situaţia comparativă a accesărilor bazelor de date din platforma ANELIS PLUS pentru perioada 2011-2017 

 

(Acces IP+mobil) 

 

Nr. 
crt. 

Platforma / Baza de 
date 

Nr. accesări 
Anul 2011 

Nr. 
accesări 

Anul 2012 

Nr. 
accesări 

Anul 2013 

Nr. 
accesări 

Anul 2014 

Nr. 
accesări 

Anul 2015 

Nr. 
accesări 

Anul 2016 

Nr. 
accesări 

Anul 2017 

Total accesări 
2011-2017 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9(2+3+4+5+6+7+8) 

1 ScienceDirect 77.704 69.455 77.456 77.399 70.327 136.917 125.577 634.835 

2 SpringerLink 11.672 7.533 13.418 8.250 7.171 13.206 13.752 75.002 

3 
Thomson Web of 
Knowledge 

63.761 40.980 51.255 44.200 60.144 139.555 171.036 570.931 

4 ProQuest 6.542 2.517 4.407 1.800 4.514 19.546 16.292 55.618 

5 Scopus 16.594 11.716 22.676 19.290 30.556 44.890 84.173 229.895 

6 Willey Blackwell 6.316 5.900 3.388 11.372 3.602 5.543 10.553 46.674 

 
Total accesări 182.589 138.101 172.600 162.311 176.314 359.657 421.383 1.612.955 

 

 



      

 

 
 

 

Diagramele din acestă anexă prezintă situaţia comparativă a numărului de accesări, pe fiecare an şi pentru intervalul 2011-2017, 

corespunzător fiecărei baze de date. 

Se observă o creştere semnificativă a accesărilor bazei de date Thomson Web of Knowledge,  în anul 2017, iar cele mai consultate 

baze de date au fost: Thomson Web of  Knowledge, ScienceDirect şi Scopus. 
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ANEXA NR. 17. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE  ORGANIZATE DE UNIVERSITATE ÎN ANUL 2017 
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI”  DIN IAȘI 

 

 

 

Manifestări științifice  

organizate la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași în 2017 

  

1. Simpozionul Internațional de Produse Cosmetice și Aromatizante ”Natură – Sănătate – Frumusețe” 

Iași, 30 Mai - 2 Iunie 2017, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului “Cristofor 

Simionescu“; 

2. 9-th International Conference on Environmental Engineering and Management – Circular Economy 

and Environmental Sustainability, 6-9 September 2017, Bologna, Italia, organizator: Facultatea de 

Inginerie Chimică și Protecția Mediului “Cristofor Simionescu“, Departamentul de Ingineria și 

Managementul Mediului, www.iceem.ro ; 

3. Conferința anuală organizată de către Asociația de Sudură din Romania, “Sudura 2017”, 6-7 aprilie 

2017, Iași, România, organizată de către Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini, 

site manifestare: www.tcm.cmmi.tuiasi.ro/index.php/event/conferinta-sudura-2017, persoană de 

contact - Prof. dr. ing. Gheorghe Nagîț, nagit@tcm.tuiasi.ro ; 

4.  Conferința Internațională Innovative Manufacturing Engineering&Energy, editia a XXI-a, ImanE&E 

2017, 25-27 mai 2017, Iași, România, organizată de către Departamentul de Tehnologia 

Construcțiilor de Mașini, site manifestare: www.imane.ro, persoană de contact - Prof. dr. ing. 

Gheorghe Nagîț, nagit@tcm.tuiasi.ro ; 

5. Conferința internațională Modern Technologies in Industrial Engineering, ModTech 2017, 14-17 

iunie 2017, Ramada Hotel Sibiu, România, organizată de Asociația profesională ModTech-Iași 

România, site manifestare: www.modtech.ro, persoană de contact -Prof. dr. ing. Dumitru Nedelcu, 

dnedelcu@tuiasi.ro ; 

6. Conferința internațională ICMS 2017 (International Conference on Axiomatic Design), 13-16 

septembrie 2017, Iași, Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Facultatea de CMMI, 

persoana de contact: Prof.dr.ing. Cătălin Dumitraș; 

7. A 11-a ediție a Conferinței internaționale ICAD 2017 (International Conference on Axiomatic 

Design), 13-15 septembrie 2017, Iași, România, organizată de catre Departamentul de Tehnologia 

Construcțiilor de Mașini, site manifestare: www.icad.tcm.cmmi.tuiasi.ro , persoană de contact - Prof. 

dr. ing. Oana Dodun, oanad@tcm.tuiasi.ro ; 

8. Atelier Linguatek 3, Prelegere:“Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice. 

Termeni ştiintifici vs termeni populari”. Invitat: cercetător princ. M. FLorescu, Filiala Academiei, Iasi, 

20 martie 2017,Universitatea Tehnică « Gheorghe Asachi » din Iaşi, Corpul Facultăţii de Inginerie 

http://www.iceem.ro/
http://www.tcm.cmmi.tuiasi.ro/index.php/event/conferinta-sudura-2017
mailto:nagit@tcm.tuiasi.ro
mailto:nagit@tcm.tuiasi.ro
mailto:dnedelcu@tuiasi.ro
http://www.icad.tcm.cmmi.tuiasi.ro/
mailto:oanad@tcm.tuiasi.ro
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Chimică şi Protecţia Mediului, Sala CRU et.V-turn, persoană de contact - Conf.dr. M. Mocanu, 

http://limbistraine.tuiasi.ro ; 

9. Atelier Linguatek 4 „Eficienţa predării limbilor straine” – masă rotundă, 29 martie 2017,Univ. Tehnică 

« Gheorghe Asachi » din Iaşi, Corpul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Sala CRU 

et.V-turn, Conf. Dr. Mariana Mantu, Prof. dr.Nicoleta M.Iftimie, Lect.dr. L. Tudor, 

http://limbistraine.tuiasi.ro ; 

10. Sesiunea de Cercuri Științifice Studențești „Limbile străine în context tehnic”, ediția a V-a,12 mai 

2017,Universitatea Tehnică « Gheorghe Asachi » din Iaşi, Corpul Facultăţii de Inginerie Chimică şi 

Protecţia Mediului, et.V-turn, Conf. dr. Mariana Mantu, Asist. dr. Evagrina Dîrţu, 

http://limbistraine.tuiasi.ro ; 

11. Atelier Linguatek 5, „Creativitate vs învăţare?”  - Masă rotundă, în colaborare cu cadre didactice de 

la Universitatea Al.I.Cuza, Univ. de Agronomie și Medicină Veterinară și Universitatea de Medicină 

și Farmacie Iași, 22 iunie 2017, Universitatea Tehnică « Gheorghe Asachi » din Iaşi, Corpul 

Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Sala CRU et.V-turn,Conf. dr. D.M. Popa, Asist. 

dr. Evagrina Dîrţu, http://limbistraine.tuiasi.ro ; 

12. Club de Lecture No.1„85 ans depuis la naissance de Sylvia Plath”,20 octombrie 2017, 

Universitatea Tehnică « Gheorghe Asachi » din Iaşi, Corpul Facultăţii de Inginerie Chimică şi 

Protecţia Mediului “Cristofor Simionescu“, Sala CRU et.V-turn, Conf. dr. D.M. Popa, Asist. dr. E. 

Dîrţu, http://limbistraine.tuiasi.ro ;  

13. Atelier Linguatek 6, Lansarea revistei Les Cahiers Linguatek, în colaborare cu I.C.F. Iasi, 

Universitatea „Al.I.Cuza” Iași, Univ. de Agronomie și Medicina Veterinara și Universitatea de 

Medicina și Farmacie Iași, 27 octombrie 2017, Universitatea Tehnică « Gheorghe Asachi » din Iaşi, 

Corpul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului “Cristofor Simionescu“ , Sala CRU et.V-

turn, Conf. dr. D.M. Popa, Asist. dr. Evagrina Dîrţu, http://limbistraine.tuiasi.ro ; 

14. Masă rotundă „Journées CRU”cu participarea directorului adj. al companiei multinaţionale ieşene 

Veolia 3 noiembrie. Universitatea  Tehnică « Gheorghe Asachi » din Iaşi, Corpul Facultăţii de 

Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Sala CRU et.V-turn Conf. dr. D.M. Popa, Asist. dr. Evagrina 

Dîrţu, http://limbistraine.tuiasi.ro ; 

15. Masă rotundă -eveniment desfasurat in cadrul Zilelor Universitatii “Gheorghe Asachi” din 

Iasi„Modernizarea predării limbilor străine”, cu participarea unor cadre didactice de la Universitatea 

„Al.I.Cuza” Iași și Universitatea de Medicina şi Farmacie Iaşi, 14 noiembrie 2017, Universitatea 

Tehnică « Gheorghe Asachi » din Iaşi, Corpul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 

“Cristofor Simionescu“ , Sala CRU et.V-turn, Conf. dr. Nicolae Samson, Prof. dr. Nicoleta M. Iftimie, 

http://limbistraine.tuiasi.ro ;   

16. Masă rotundă Inaugurarea festivă a Centrului de Reuşită Universitară CRU al universităţii, în 

colaborare cu AUF Bucureşti, ICF Iaşi, Universitatea „Al.I.Cuza”, Universitatea de Agronomie şi 

http://limbistraine.tuiasi.ro/
http://limbistraine.tuiasi.ro/
http://limbistraine.tuiasi.ro/
http://limbistraine.tuiasi.ro/
http://limbistraine.tuiasi.ro/
http://limbistraine.tuiasi.ro/
http://limbistraine.tuiasi.ro/
http://limbistraine.tuiasi.ro/


3 

 

Medicină Veterinară şi Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi, 20 noiembrie 2017,Univ. Tehnică 

« Gheorghe Asachi » din Iaşi, Corpul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului “Cristofor 

Simionescu“, Sala CRU et.V-turn, Conf. dr. D.M. Popa, Asist. dr. Evagrina Dîrţu, 

http://limbistraine.tuiasi.ro ; 

17. Club de Lecture No. 2„Les Prix Nobel de Littérature en France: Albert Camus”,24 noiembrie 2017, 

Univ. Tehnică « Gheorghe Asachi » din Iaşi, Corpul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediului, Sala CRU et.V-turn,Conf. dr. D.M. Popa, http://limbistraine.tuiasi.ro ; 

18. Simpozion Tendinte actuale și viitoare în educație și societate (TAVES),28noiembrie Universitatea 

Tehnică « Gheorghe Asachi » din Iaşi, corpul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 

“Cristofor Simionescu“, Sala CH8C, et.III, Lector dr. Stanciu Tudor,http://www.dppd.tuiasi.ro/ ; 

19. Masă rotunda Săptămâna limbilor străine – “New Year All over the World” & “Christmas Mystery”, 

13 decembrie 2017,Universitatea Tehnică « Gheorghe Asachi » din Iaşi, Corpul Facultăţii de 

Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului  “Cristofor Simionescu“, Sala CRU et.V-turn, Prof. dr. 

N.M.Iftimie, Conf.dr. Mariana Mantu, http://limbistraine.tuiasi.ro  

20.  Masă rotundă, Săptămâna limbilor străine – „Deutschabend“,14 decembrie 2017,Univ. Tehnică « 

Gheorghe Asachi » din Iaşi, Corpul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului“Cristofor 

Simionescu“, Sala CRU et.V-turn, Conf.dr. M. Mocanu, Lect. dr. Lucia Tudor, 

http://limbistraine.tuiasi.ro ; 

21. 22nd IMEKO TC4 International Symposium & 20th International Workshop on ADC Modelling and 

Testing “Supporting world development through electrical & electronic measurements”, Iaşi, 14-15 

septembrie 2017, organizat de Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată. 

 web: www.imeko2017.tuiasi.ro 

22.11th International Conference on Electromechanical and Power Systems, Iaşi-Chişinău 12-13 

octombrie 2017, organizată în parteneriat Universitatea Tehnică ‘Gheorghe Asachi”din Iaşi 

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Universitatea din Craiova, 

Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, web:  http://www.sielmen.tuiasi.ro/2017/ 

23. A III-a Conferinţă Internaţională pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, Facultatea de Ştiinţa şi 

Ingineria Materialelor ,17-19 mai 2017, Iaşi, Prof.univ.dr.ing.Constantin BACIU, www.isssm.tuiasi.ro  

24. International Conference on Innovative Research ICIR 2016 (ediţia a III a),Facultatea de Ştiinţa şi 

Ingineria Materialelor în colaborare cu Forumul Inventatorilor Români, 25-26 mai 2017, Iaşi,  

Prof.univ.dr.ing. Petrica VIZUREANU, http://www.euroinvent.org/conference .    

25. EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor în colaborare cu Forumul Inventatorilor Români, 25-26 mai 2017, Iaşi, Șef lucr.dr.ing. 

Andrei Victor SANDU, http://www.euroinvent.org 

26. 14-th Computational Civil engineering 2017 International Symposium, 26 mai 2017, Facultatea de 

Construcții și Instalații, www.cce.ci.tuiasi.ro.  

http://limbistraine.tuiasi.ro/
http://limbistraine.tuiasi.ro/
http://www.dppd.tuiasi.ro/
http://limbistraine.tuiasi.ro/
http://limbistraine.tuiasi.ro/
http://www.imeko2017.tuiasi.ro/
http://www.sielmen.tuiasi.ro/2017/
http://www.isssm.tuiasi.ro/
http://www.euroinvent.org/conference
http://www.euroinvent.org/
http://www.cce.ci.tuiasi.ro/
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27. A 15-a Conferință Națională de Construcții Metalice cu participare internațională, Iași, 16-17 

noiembrie 2017 și workshop INNOSEIS – Valorificarea sistemelor inovatoare de protecție 

antiseismica, Facultatea de Construcții și Instalații din Iași, www.conmet15.ci.tuiasi.ro;  

28. Conferința Instalații pentru construcții și economia de energie - ICEE 2017, cu tematica 

”Modernizarea și eficientizarea instalațiilor pentru Clădiri de Patrimoniu Iași, 6-7 iulie 2017, 

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași, împreună cu Asociația Inginerilor de Instalații din 

România - Filiala Moldova și partenerul principal S.C. DAS S.R.L. Iași, detalii pe:  site-ul 

Asociației Inginerilor de Instalații din România - Filiala Moldova și site-ul Conferinței; 

29.  A X-a ediție a Simpozionului Național Creații Universitare 2017 –pentru doctoranzi- 2 iunie 2017 

30. Masă rotundă Culoarea în Arhitectură, 31 martie 2017, Facultatea de Arhitectură 

”G.M.Cantacuzino”,  persoană de contact: Șef lucr.dr.arh. Alin Rubnicu; 

31. Masă rotunda Arhitectura ecleziastică ieșeană, sediul O.A.R. Iași, 28 aprilie 2017, organizatori: 

OAR, UAR și Facultatea de Arhitectură ”G.M.Cantacuzino”, persoană de contact: Conf.dr.arh 

Dragoș Ciolacu; 

32. Masa rotundă și colocviul Nicolae Porumbescu și spațiul urban, 27-30 octombrie 2017, Facultatea 

de Arhitectură ”G.M.Cantacuzino”, persoană de contact: Conf.dr.arh Dragoș Ciolacu; 

33. Workshop Genius Loci în planificarea spațială, sediul RUR, 14 aprilie 2017, persoană de contact: 

Conf.dr.arh. Mircea Grigorovschi; 

34. Workshop Spații urbane publice-amenajări urbane – sediul OAR Iași, 19 mai 2017, persoană de 

contact: Conf.dr.arh. Mircea Grigorovschi; 

35. Workshop Spațiu-Formă, iulie 2017, Facultatea de Arhitectură ”G.M.Cantacuzino, persoană de 

contact:  Conf.dr.arh Dragoș Ciolacu. Workshop aplicații Adobe pentru Arhitectură și Workshop 

fotografie – Șef lucr.dr.arh. Radu Andrei;  

36. Expoziția Amenajări peisagistice în incintele de locuințe colective, 3-7 aprilie 2017, Facultatea de 

Arhitectură ”G.M.Cantacuzino, persoană de contact: Conf.dr.arh. Mircea Grigorovschi; 

37. Expoziția de arhitectură portugheză, martie 2017, Facultatea de Arhitectură ”G.M.Cantacuzino, 

persoană de contact:  Conf.dr.arh Dragoș Ciolacu ; 

38. Expo bienala Națională de Arhitectură, aprilie 2017, Facultatea de Arhitectură ”G.M.Cantacuzino, 

persoană de contact:  Conf.dr.arh Dragoș Ciolacu ; 

39. Expo Arhitectura totalitară, noiembrie 2017, Facultatea de Arhitectură ”G.M.Cantacuzino, persoană 

de contact:  Conf.dr.arh Dragoș Ciolacu ; 

40. Manifestarea regională MUST- Regionala de Arhitectură Moldova, 15-30 octombrie 2017, 

Facultatea de Arhitectură ”G.M.Cantacuzino în colaborare cu O.A.R. Iași, Decan - Conf.dr.arh. 

Mihai Corneliu Drișcu; 

http://www.conmet15.ci.tuiasi.ro/
http://www.aiiro-filialamoldova.ro/evenimente/conferinte/icee---2017-142.html
http://www.aiiro-filialamoldova.ro/evenimente/conferinte/icee---2017-142.html
http://www.conferences.ci.tuiasi.ro/index.php/BSEE/BSEE2017


5 

 

41. 5-th International Symposium GEOMAT 2017 - Spatial information management for sustainable 

development, 2-3 noiembrie 2017, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, 

http://www.fig.net/organisation/comm/3/ ; 

42. Workshop “Zilele Sistemelor Informatice Geografice”, GIS Day, 3-rd edition, noiembrie 2017, 

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului ; 

43. Workshop Georeferențierea și prelucrarea datelor laser scanner terestru (LIS), I ediție, 27-28 aprilie 

2017, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului; 

44. Workshop Learn more about photogrammetry and remote sensing, Ediția a II-a, 27-28 aprilie 2017, 

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului; 

45. 21-th International Conference on System Theory, Control and Computing – ICSTCC 2017, 19-21 

octombrie 2017, Facultatea de Automatică și Calculatoare, http://www.icstcc2017.ac.tuiasi.ro ; 

46. Concursul de creativitate “Ștefan Procopiu“pentru fizică și tehnologiile înrudite: mecatronică, 

electronică, electrotehnică), ediția a XVIII-a , etapa interjudețeană/națională,27- 28 mai 2017, Iași, 

organizator: Facultatea de Mecanică, http://www.consursul-procopiu.ro , persoana de contact: 

Prof.dr.ing. Gheorghe Prisacaru; 

47. The 12th IFToMM International Symposium on Science of Mechanisms and Machines – SYROM 

2017, 2-3 noiembrie 2017, Iași, Facultatea de Mecanică, persoana de contact: Prof.dr.ing. Ioan  

Doroftei; 

48. The 13-th International Symposium on Signals, Circuits and Systems, ISSCS 2017, July 13 - 14, 

2017, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, 

http://scs.etc.tuiasi.ro/isscs2017 . 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

http://www.fig.net/organisation/comm/3/
http://www.icstcc2017.ac.tuiasi.ro/
http://www.consursul-procopiu.ro/
http://scs.etc.tuiasi.ro/isscs2017
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ANEXA NR. 18 .  MEMBRI AI ACADEMIILOR 
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 MEMBRI AI ACADEMIILOR 

 
         
Membrii Academiei Romane 
 

- Prof.univ.dr. Bogdan C.Simionescu, membru titular,Vicepreședinte al 

Academiei Române 

- Prof.univ.dr. Mihail Voicu , membru corespondent, Președintele filialei 

Iași a  Academiei Române 

- Prof.univ.dr.Horia-Nicolai Teodorescu, membru titular 

Membrii Academiei de Științe Tehnice din România  

- Prof.univ.dr.ing.m.c al Academiei Române, Mihail Voicu, Președinte filiala 

Iași, membru titular 

- Prof.univ.dr.ing. Adrian Dima, Vicepreședinte, membru titular 

- Prof.univ.dr.ing.Octavian Păstrăvanu, membru titular 

- Prof.univ.dr.ing.Mihai Gafițanu, membru titular 

- Prof.univ.dr.ing.Liviu Goraș, membru titular 

- Prof.univ.dr.ing. Ioan Ciongradi, membru titular 

- Prof.em.dr.ing.dr.h.c. Radu Adrian, membru titular 

- Prof.univ.dr.ing. Ilie Siminiceanu, membru corespondent 

- Prof.univ.dr.ing. Gabriela Atanasiu, membru corespondent 

- Prof.univ.dr.ing. Lorin Cantemir, membru titular 

- Prof.univ.dr.ing. Dimitrie Alexa, membru corespondent 

- Prof.univ.dr.ing. Corneliu Lazăr, membru corespondent 

- Prof.univ.dr.ing. Dumitru Alexandru Nicolae, membru corespondent 

- Prof.univ.dr.ing. Dan Precupanu, membru corespondent 

- Prof.univ.dr.ing. Nicolae Țăranu, membru corespondent 

- Prof.univ.dr.ing. Cleopatra Vasiliu- Oprea, membru de onoare 

- Prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, membru corespondent 

Membri decedați 

-Prof.univ.dr.ing. Vitalie Belousov 

-Prof.univ.dr.ing. Dan Gâlea 

-Prof.univ.dr.ing. Ioan Alexandru 
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Membrii Academiei Oamenilor de Știință (AOSR) 
 

- Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu, membru titular fondator, Președinte al 

filialei Iași a AOSR 

- Prof.univ.dr.ing.Ion Giurma, membru corespondent, Secția Științe 

Tehnice 

- Prof.univ.dr.ing. Nicolae Țăranu, membru titular, Vicepreședinte al 

Secției de Științe Tehnice  

- Prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu, membru titular, Secretar științific al 

Secției de Științe Chimice 

- Prof.univ.dr.ing. Marcel Popa, membru corespondent, Secția Științe 

Chimice 

- Prof.univ.dr.ing.Constantin Fetecău, membru titular, Secția Matematică 

- Prof.univ.dr.ing. Spiridon Crețu, membru corespondent, Secția Științe 

Tehnice 

- Prof.univ.dr.fiz. Maricel Agop, membru asociat, Secția Științe Fizice 

 

Membrii Academiei de Știinte Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-

Șișești“(ASAS) 

 

- Prof.univ.dr.ing. Ion Giurma, membru corespondent 

- Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu, membru de onoare 

- Prof.univ.dr.ing. Florian Stătescu, membru asociat 
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ANEXA NR. 19. MANUALUL PROCEDURILOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





    MANUALUL PROCEDURILOR 

Nr.  

 crt. 

Tipul procedur

ii 
Denumirea procedurii Codul Ediţia Revizia Data 

aprobării 

Mod  
de 

comunicar
e 

1. 
Coduri Codul de etică şi deontologie profesională universitară TUIASI.COD.01 3 0 21.01.2016 Public 

2. 

Regulamente 

Regulamentul Intern al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi REG.01 1 3 27.09.2017 Public 

3. 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie TUIASI.REG.02 1 0 25.09.2014 Public 

4. 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Administrative TUIASI.REG.03 1 0 18.12.2014 Public 

5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Universităţii Tehnice "Gheorghe A
sachi" din Iaşi 

TUIASI.REG.04 1 0 06.02.2015 Public 

6. 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului TUIASI.REG.05 1 0 14.06.2016 Public 

7. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea şi Asig
urarea Calităţii – CEAC 

REG.06 3 0 22.09.2016 Public 

8. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Evaluarea
 şi   Asigurarea Calităţii – DEAC 

REG.07 1 0 22.09.2016 Public 

9. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Pregătirea
       Personalului Didactic-DPPD 

REG.08 1 1 15.09.2017 Public 

10. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Monitorizare 
REG.09 1 0 13.12.2016 Public 

11. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Echipei de Gestionare a Riscurilor 
REG.10 1 0 13.12.2016 Public 

12. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităţilor de studii universit
are  de doctorat REG.11 2 0 27.10.2017 Public 

13. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Economice 
REG.12 1 0 16.06.2017 e-mail 

14. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria      
      Materialelor REG.13 1 0 14.07.2017 Public 

15. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Intern 
de Prevenire, Protecţie şi Situaţii de Urgenţă REG.14 1 0 16.06.2017 e-mail 

16. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de Pază 
REG.15 1 0 14.07.2017 e-mail 

17. Regulament de organizare şi funcţionare (rof) a Facultăţii de mecanică 
REG.16 1 0 16.09.2017 Public 

18. 

Proceduri de 
sistem 

Procedura privind elaborarea procedurilor şi instrucţiunilor de lucru PS.01 4 0 22.09.2016 Public 

19. 
Procedura privind evaluarea sistemului de control intern managerial PS.05 1 0 20.01.2017 e-mail 

http://www.calitate.tuiasi.ro/TUIASI.COD.01_Codul%20de%20etica_E3R0%20(1).pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.01%20Regulamentul%20%20Intern%20E1R3.PDF
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.02-E1R0.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.03%20ROF%20DGA.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.04-E1R0%20ROF%20TUIASI.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.05-E1R0%20ROF%20Senat.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.06-E3-ROF%20CEAC.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.07-E2%20ROF%20DEAC.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.08%20ROF%20DPPD%20E1R1.PDF
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.09%20E1R0%20ROF%20CSCIM.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.10%20E1R0%20ROF%20EGR.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.11.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.13.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.16%20E1R0.PDF
http://www.calitate.tuiasi.ro/PS.01.htm


20. 
Procedura privind managementul funcţiilor sensibile PS.06 1 0 13.12.2016 e-mail 

21. Procedură privind delegarea sarcinilor şi limitele competenţelor şi 
responsabilităţilor delegate 

PS.07 1 0 22.09.2017   

22. 
Procedura privind managementul riscurilor PS.08 1 0 13.12.2016 e-mail 

23. Proceduri 
generale 

Instrucţiune de lucru pentru Registratură UTI.PG.01-IL.01 1 0 09.12.2008 Public 

24. 

Proceduri 
operaţionale 
manageriale 

Funcţionarea Comisiei de etică universitară TUIASI.POM.02 2 0 15.11.2012 Public 

25. 
Funcţionarea structurilor şi funcţiilor de conducere UTI.POM.03 1 0 16.05.2006 Public 

26. 
Procedura referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi 
funcţiilor de conducere academică pentru legislatura 2016-2020 

TUIASI.POM.05 3 0 03.12.2015 Public 

27. Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date 

UTI.POB.07 1 0 20.04.2010 Public 

   
PROCEDURI  OPERAŢIONALE PENTRU PROCESELE DE BAZĂ 
  

28. 

Proceduri 
operaţionale 

pentru 
Prorectoratul 
Didactic şi de 
Asigurare a 

Calităţii 

Procedura privind organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de 
licenţă 

PO.DID.01 4 0 14.07.2017 Public 

29. Procedura privind organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de
       masterat 

PO.DID.02 2 0 14.07.2017 Public 

30. Procedura privind elaborarea planurilor de învăţământ PO.DID.04 2 0 17.03.2017 Public 

31. Procedura de organizare și desfășurare a admiterii la studii universitare de 
licenţă și masterat pentru românii de pretutindeni 

PO.DID.07 1 0 14.07.2017 Public 

32. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenţă (ciclul I – Sistem 
Bologna) 

PO.DID.08 3 0 16.06.2017 Public 

33. Procedura de finalizare a studiilor universitare de masterat (ciclul II – Bologna) PO.DID.09 3 0 16.06.2017 Public 

34. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice PO.DID.10 2 4 22.09.2017 Public 

35. Procedura privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic 
titular din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi 

PO.DID.11 1 1 22.09.2017 Public 

36. Procedura privind menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/ sau în 
cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani 

PO.DID.13 1 5 29.09.2017 Public 

37. 

Proceduri 
operaţionale 

pentru 
Prorectoratul 

Relaţia cu 
Studenţii 

Procedura privind cazarea studenţilor în căminele Universităţii Tehnice 
"Gheorghe Asachi" 

PO.PRS.01 1 1 16.09.2017 Public 

38. Procedura privind organizarea programului de voluntariat şi voluntariat acreditat 
şi obţinerea de credite de studiu suplimentare 

PO.PRS.02 1 0 14.07.2017 Public 

39. P r o c e d u r a  p rivind acordarea burselor studenţilor români, din 
UE, Spaţiul Economic European şiConfederaţia Elveţiană, cursuri cu frecvenţă, 
cu şi fără taxă, ciclurile de studii licenţă şi masterat, de 
la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, începând cu anul 2016 / 
2017 

PO.PRS.03 2 0 22.09.2017 Public 

40. Proceduri 
operaţionale 

pentru Consiliul 
pentru Studiile 
Universitare de 

Doctorat – 
CSUD 

Procedura pentru elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat PO.CSUD.01 1 0 13.12.2016 Public 

41. Procedura de organizare si desfăşurare a admiterii în ciclul de studii 
universitare de doctorat 

PO.CSUD.02 4 1 16.06.2017 Public 

42. Procedura privind recunoașterea calităţii de conducător de doctorat obţinută în 
străinătate 

PO.CSUD.03 1 0 17.03.2017 Public 

43. Procedura privind recunoașterea titlului de doctor obţinut în străinătate 
 

PO.CSUD.04 1 0 17.03.2017 Public 

44. Proceduri Procedura de organizare a Programului de formare psihopedagogică în cadrul PO.DPPD.01 2 0 22.09.2016 Public 

http://www.calitate.tuiasi.ro/PS.07.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/UTI.PG.01-IL.01.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/TUIASI.POM.02.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/UTI-POM-03.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/TUIASI.POM.05.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/UTI.POM.07.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/PO.DID.01.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/PO.DID.02.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/PO.DID.04.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/PO.DID.07%20E1R0%20Procedura%20admitere%20romanii%20de%20pretutindeni.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/PO.DID.08.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/PO.DID.09.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/PO.DID.10.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/PO.DID.11.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/PO.DID.13.PDF
http://www.calitate.tuiasi.ro/PRS.01%20Procedura%20de%20repartitie%20si%20cazare%20a%20studentilor%20in%20caminele%20UT%20Iasi%20E1R1.PDF
http://www.calitate.tuiasi.ro/PO.PRST.02.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/2.%20PO.PRS.03%20Procedura%20acordare%20burse,%20Editia2,%20sept%202017%20v2.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/PO.CSUD.01.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/PO.CSUD.02.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/PO.CSUD.03%20E1R0%20Procedura%20recunoastere%20cond%20doctorat.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/PO.CSUD.04%20E1R0%20Procedura%20recunoastere%20titlu%20doctor.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/PO.DPPD.01.htm


operaţionale 
pentru 

departamentul 
pentru 

Pregătirea 
Personalului 

Didactic-DPPD 

DPPD 

45. 

Procedura privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de perfecţionare a 
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin grade didactice II şi I 

PO.DPPD.02 3 0 14.07.2017 Public 

46. Proceduri 
operaţionale 

pentru Direcţia 
Management şi 

Monitorizare 
Proiecte - DMMI 

Procedura privind salarizarea membrilor echipei de proiect în cadrul 
contractelor cu finanţare naţională şi internaţională 

PO.DMMI.01 1 0 20.01.2017 e-mail 

47. 

 

Examinarea şi notarea studenţilor UTI.POB.05 1 0 27.02.2007 Public 

48. Iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de 
studii 

UTI.POB.06 1 1 15.05.2007 Public 

49. Evaluarea internă a programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat TUIASI.POB.07 2 0 13.02.2014 Public 

50. Procedura privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii 
universitare de licenţă 

TUIASI.POB.09 8 6 15.05.2017 Public 

51. Procedura de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii 
universitare de masterat 

TUIASI.POB.10 8 6 15.05.2017 Public 

52. Evaluarea cadrelor didactice de către management TUIASI.POB.12 2 1 10.07.2014 Public 

53. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi UTI.POB.13 1 1 27.06.2013 Public 

54. Evaluarea colegială a cadrelor didactice UTI.POB.14 1 1 27.06.2013 Public 

55. Angajarea personalului didactic şi de cercetare asociat TUIASI.POB.15.1 2 3 22.09.2016 Public 

56. Procedura privind continuarea pe perioadă determinată a activităţii după 

pensionare 
TUIASI.POB.15.2 1 5 16.06.2017 Public 

57. Eliberarea Dispoziţiei Rectorului pentru deplasările în străinătate în interes 
profesional 

UTI.POB.20 1 0 20.04.2010 Public 

58. Organizarea mobilităţilor de studii pentru studenţii care pleacă (outgoing) în 
cadrul programului Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, secţiunea Erasmus 

UTI.POB.21 1 0 20.04.2010 Public 

59. Acordarea bursei "Gheorghe Asachi" UTI.POB.22 1 0 20.04.2010 Public 

60. Acordarea medaliei "Gheorghe Asachi" UTI.POB.23 1 0 23.09.2010 Public 

61. Organizarea mobilităţilor Staff Training (STT) în cadrul programului "Învăţare pe 
Tot Parcursul Vieţii" 

UTI.POB.24 1 0 20.04.2010 Public 

62. Candidatura Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi pentru finanţare 
LLP-Erasmus 

UTI.POB.25 1 0 20.04.2010 Public 

63. Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din 
Uniunea Europeană de către doctoranzii proiectului "Burse doctorale – o 
investiţie în inteligenţă (BRAIN) POSDRU 6/ 1.5/ S79 

UTI.POS.26 1 1 23.09.2010 Public 

64. Acordarea Plachetei Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi UTI.POB.28 1 0 23.09.2010 Public 

65. Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din 
Uniunea Europeană de către doctoranzii proiectului EURODOC- POSDRU 88/ 
1.5/ S/ 59410 

TUIASI.POB.29 1 1 29.03.2011 Public 

66. Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat TUIASI.POB.30 3 0 05.07.2016 Public 

67. Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din 
Uniunea Europeană de către doctoranzii proiectului CUANTUMDOC- POSDRU 
107/ 1.5/ S/ 79407 

TUIASI.POB.31 1 0 29.11.2011 Public 

68. Iniţierea, evaluarea internă, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 
programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 

TUIASI.POB.32 1 1 28.09.2012 Public 

69. Organizarea activităţii didactice pentru studiile postuniversitare de formare şi 
dezvoltare profesională continuă 

TUIASI.POB.33 1 0 02.03.2012 Public 

70. Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din 
Uniunea Europeană de către cercetătorii postdoctorali ai proiectului 

TUIASI.POB.34 1 0 02.03.2012 Public 
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PERFORM-ERA- POSDRU 89/ 1.5/ S/ 57649 

71. Conferirea titlului onorific de profesor emerit TUIASI.POB.36 1 0 12.07.2012 Public 

72. Recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate TUIASI.POB.37 1 0 12.07.2012 Public 

73. Valorificarea rezultatelor activităţilor de cercetare - dezvoltare – inovare 
obţinute în baza derulării unor contracte finanţate din fonduri publice 

TUIASI.POB.38 1 0 15.11.2012 Public 

74. Procedura privind acordarea titlului de doctor honoris causa al Universităţii 
Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi 

TUIASI.POB.39 1 0 21.03.2013 Public 

75. Procedura de evaluare internă periodică a domeniilor de studii universitare de 
master 

TUIASI.POB.40 1 0 10.07.2014 Public 

76. 

  

Procedura privind editarea şi tipărirea de cărţi şi materiale didactice şi ştiinţifice 
la editura Politehnium 

TUIASI.POB.41 1 0 18.12.2014 Public 

77. Procedura privind obţinerea de credite de studiu suplimentare prin activităţi de 
voluntariat 

TUIASI.POB.42 1 0 03.12.2015 Public 

78. Procedura privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic 
auxiliar din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi 

TUIASI.POB.43 1 0 10.05.2016 Public 

79. Procedura privind organizarea activităţii de formare profesională pentru 
personalul didactic auxiliar şi nedidactic din cadrul Universităţii Tehnice 
"Gheorghe Asachi" din Iaşi 

TUIASI.POB.45 1 0 05.07.2016 Public 

80. P r o c e d u r a  p rivind acordarea burselor studenţilor români, din 
UE, Spaţiul Economic European şiConfederaţia Elveţiană, cursuri cu frecvenţă, 
cu şi fără taxă, ciclurile de studii licenţă şi masterat, de 
la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” 
din Iaşi, începând cu anul 2016/2017 

TUIASI.POB.46 1 0 05.07.2016 Public 

   
PROCEDURI  OPERAŢIONALE  PENTRU  PROCESELE  SUPORT 
  

81. 

Proceduri 
operaţionale- 

Direcţia               
Economică 

Procedura privind decontarea drepturilor băneşti ale personalului care efectuea
ză deplasări în străinătate, în interes de serviciu 

PO.DE.01 1 0 03.11.2016 e-mail 

82. Procedura privind decontarea cheltuielilor de delegare şi detaşare în altă localit
ate, precum şi în cazuldeplasării, în localitate, în interesul serviciului 

PO.DE.02 2 1 12.05.2017 e-mail 

83. Procedura operaţională privind privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi pl
ata 

PO.DE.03 1 0 15.09.2017 Public 

84. 
Proceduri 

operaţionale-
Direcţia Servicii 

Studenţeşti 

Procedura privind efectuarea operaţiunilor de încasare în avans prin virare de 
bani în cont sau prin depunere de numerar la ghişeul cantinei studenţeşti 
“Tudor Vladimirescu”  

PO.DSS.01 1 0 17.03.2017 Public 

85. Procedura privind lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din cadrul Direcţiei 
Servicii Studenţeşti 

PO.DSS.02 1 0 16.06.2017 
e-mail 

87. 

Proceduri 
operaţionale – 

Serviciul 
Administrativ-

Patrimoniu 

Procedura de reglementare a accesului în imobilele Universităţii Tehnice 
“Gheorghe Asachi” din Iaşi 

PO.SAP.01 1 1 12.05.2017 
Public 

88. Procedura privind pregătirea și derularea operaţiunilor de scoatere din 
funcţiune a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de mică valoare și scurtă 
durată de folosire, precum și a materialelor din dotarea clădirilor 

PO.SAP.02 1 0 14.07.2017 Public 

89. Procedura de funcţionare a arhivei PO.SAP.03 1 1 15.09.2017   

90. Procedura de functionare a registraturii PO.SAP.04 
   

 

91. 

Proceduri 
operaţionale 

pentru 
procesele 

suport 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Universităţii Tehnice 
“Gheorghe Asachi” din Iaşi 

POS.01 2 1 17.03.2017 
E-mail 

92. •         Instrucţiunea de lucru privind completarea fondului de documente UTI.POS.01-IL.01 1 0     

93. •         Instrucţiunea de lucru privind evidenţa fondului de documente UTI.POS.01-IL.02 1 0     

94. •         Instrucţiunea de lucru privind catalogarea publicaţiilor UTI.POS.01-IL.03 1 0     

95. •         Instrucţiunea de lucru privind clasificarea – indexarea publicaţiilor UTI.POS.01-IL.04 1 0     

96. •         Instrucţiunea de lucru privind expedierea publicaţiilor UTI.POS.01-IL.05 1 0     

97. •         Instrucţiunea de lucru privind schimbul intern şi internaţional al 
publicaţiilor 

UTI.POS.01-IL.06 1 0   
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98. •         Instructiunea de lucru privind împrumutul interbibliotecar al publicaţiilor UTI.POS.01-IL.07 1 0     

99. •         Instrucţiunea de lucru privind gestionarea şi administrarea serverelor din 
bibliotecă 

UTI.POS.01-IL.08 1 0   
  

100. •         Instrucţiunea de lucru privind informarea – documentarea beneficiarilor 
interni şi externi 

UTI.POS.01-IL.09 1 0   
  

101. •         Instrucţiunea de lucru privind întocmirea bibliografiilor UTI.POS.01-IL.10 1 0     

102. •         Instrucţiunea de lucru privind realizarea listelor de noutăţi UTI.POS.01-IL.11 1 0     

103. •         Instrucţiunea de lucru privind completarea, verificarea şi actualizarea 
bazelor de date proprii, ARTUTI şi BULET 

UTI.POS.01-IL.12 1 0   
  

104. •         Instrucţiunea de lucru privind realizarea Indexului Buletinului I.P.I. UTI.POS.01-IL.13 1 0     

105. •         Instrucţiunea de lucru privind întocmirea rapoartelor de bibliografii UTI.POS.01-IL.14 1 0     

106. •         Instrucţiunea de lucru privind instalarea hard şi soft UTI.POS.01-IL.15 1 0     

107. •         Instrucţiunea de lucru privind verificarea şi funcţionarea calculatoarelor în 
reţele INTRANET şi INTERNET 

UTI.POS.01-IL.16 1 0   
  

108. •         Instrucţiunea de lucru privind salvarea bazelor de date UTI.POS.01-IL.17 1 0     

109. •         Instrucţiunea de lucru privind modificarea bazelor de date UTI.POS.01-IL.18 1 0     

110. •         Instrucţiunea de lucru privind listarea bazelor de date UTI.POS.01-IL.19 1 0     

111. •         Instrucţiunea de lucru privind repararea şi întreţinerea echipamentelor 
informatice, hard şi soft 

UTI.POS.01-IL.20 1 0   
  

112. •         Instrucţiunea de lucru privind achiziţia echipamentelor sau 
componentelor informatice hard şi soft 

UTI.POS.01-IL.21 1 0   
  

113. •         Instrucţiunea de lucru privind deschiderea şi administrarea conturilor de 
utilizator 

UTI.POS.01-IL.22 1 0   
  

114. •         Instrucţiunea de lucru privind devirusarea calculatoarelor UTI.POS.01-IL.23 1 0     

115. •         Instrucţiunea de lucru privind conversia în format html a revistei “Iasi 
Polytechnic Magazine” 

UTI.POS.01-IL.24 1 0   
  

116. •         Instrucţiunea de lucru privind evidenţa publicaţiilor, la nivelul filialelor UTI.POS.01-IL.25 1 0     

117. •         Instrucţiunea de lucru privind scoaterea din circuit şi evidenţele 
tradiţionale ale publicaţiilor 

UTI.POS.01-IL.26 1 0   
  

118. •         Instrucţiunea de lucru privind accesul beneficiarilor în bibliotecă UTI.POS.01-IL.27 1 0     

119. •         Instrucţiunea de lucru privind împrumutul publicaţiilor, la nivelul filialelor UTI.POS.01-IL.28 1 0     

120. Procedura de lucru pentru membrii comisiei de inventariere anuale a 
elementelor de activ şi pasiv 

UTI.POS.02 1 0   
  

121. Încasarea valorilor băneşti din campusul universitar “Tudor Vladimirescu” UTI.POS.03 1 0     

122. Urmărirea încasărilor şi cheltuielilor la cămine, stabilirea tarifelor de cazare 
lunare 

UTI.POS.04 1 0   
  

123. Închirierea spaţiilor / terenurilor temporar disponibile aflate în proprietatea 
universităţii 

TUIASI.POS.05 2 5 17.03.2017 
Public 

124. Organizarea şi funcţionarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă TUIASI.POS.06 1 2 18.10.2012   

125. Prima intervenţie în caz de incendiu UTI.POS.07 1 0     

126. Citirea aparaturii de măsurare, întocmirea bilanţurilor tehnice şi facturarea ener
giei electrice, energieitermice şi a apei potabile 

UTI.POS.08 1 0   
  

127. Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului Administrativ –
 Patrimoniu 

UTI.POS.09 1 0   
  

128. Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului Tehnic UTI.POS.10 1 0     

129. Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului Achiziţii - Transport UTI.POS.11 1 0     

130. Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei Servicii Studenţeşti UTI.POS.12 1 0     

131. Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului Statistică UTI.POS.13 1 0     

132. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Secretariatului Rectoratului TUIASI.POS.14 1 0 10.07.2015 e-mail 

134. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Tehnico-Economic TUIASI.POS.15 1 0 28.09.2012 e-mail 

135. Procedura de desfăşurare a activităţii de curierat TUIASI.POS.17 1 0 06.02.2015 e-mail 

136. Procedura privind condiţiile de instituire a dreptului de trecere, dreptului de sup
erficie şi a dreptului de folosinţă gratuită asupra bunurilor imobile aflate în propri

TUIASI.POS.19 1 0 14.06.2016 Public 
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etatea Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi 

137. Procedura privind supravegherea instalaţiilor/ echipamentelor şi a personalului 
deservent ce intră sub incidenţa ISCIR, de către RSVTI 

TUIASI.POS.21 1 0 14.06.2016 e-mail 

138. Procedura privind implementarea Legii antifumat nr. 15/ 
2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 349/ 
2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutu
n, publicată înMonitorul Oficial nr. 72 din 1 februarie 2016 

TUIASI.POS.23 1 0 14.06.2016 Public 

139. Instrucţiuni proprii privind pregătirea şi instruirea personalului în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă 

IP-SSM 01 

1 0 14.06.2016 e-mail 

140. Instrucţiuni proprii privind comunicarea şi măsuri de prim ajutor în caz de 
accident 

IP-SSM 02 

1 0 14.06.2016 e-mail 

141. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind măsuri 
organizatorice pentru protecţia angajaţilor care lucrează în microclimat cald sau 
rece sau la temperaturi extreme 

IP-SSM 03 

1 0 14.06.2016 e-mail 

142. Instrucţiuni proprii privind acordarea echipamentului individual de protecţie (eip) IP-SSM 04 1 0 14.06.2016 e-mail 

143. Instrucţiuni proprii privind autorizarea internă a electricienilor din punct de 
vedere al cerinţelor de securitate în muncă 

IP-SSM 05 

1 0 14.06.2016 e-mail 

144. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru exploatare, 
întreţinerea şi repararea instalaţiilor electrice de utilizare a energiei electrice în 
medii normale 

IP-SSM 06 

1 0 14.06.2016 e-mail 

145. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru executarea 
lucrărilor în instalaţiile de utilizare a energiei electrice în medii normale de către 
personalul delegat 

IP-SSM 07 

1 0 14.06.2016 e-mail 

146. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activitatea de 
transporturi rutiere, întretinerea si repararea autovehiculelor, siguranţa 
circulaţiei 

IP-SSM 08 

1 0 14.06.2016 e-mail 

147. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind utilizarea 
echipamentelor cu ecran de vizualizare 

IP-SSM 09 

1 0 14.06.2016 e-mail 

148. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru executarea 
lucrărilor la înălţime 

IP-SSM 10 

1 0 14.06.2016 e-mail 

149. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind transportul, 
manipularea şi depozitarea materialelor prin purtare şi cu mijloace 
nemecanizate 

IP-SSM 11 

1 0 14.06.2016 e-mail 

150. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind prelucrările prin 
aşchiere 

IP-SSM 12 

1 0 14.06.2016 e-mail 

151. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru executarea 
lucrărilor de zidărie 

IP-SSM 13 

1 0 14.06.2016 e-mail 

152. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru executarea 
lucrărilor la instalaţiile sanitare 

IP-SSM 14 

1 0 14.06.2016 e-mail 

153. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind măsuri de 
securitatea muncii în cantină 

IP-SSM 15 

1 0 14.06.2016 e-mail 

154. Instrucţiuni proprii de securitate şi 
sănătate în muncă la utilizarea uneltelor de mână 

IP-SSM 16 

1 0 14.06.2016 e-mail 

155. Instrucţiuni proprii de securitate î şi sănătate 
în muncă pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de mun
că 

IP-SSM 17 

1 0 14.06.2016 e-mail 

156. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind activităţile 
desfăşurate in laboratoarele de analize chimice 

IP-SSM 18 

1 0 14.06.2016 e-mail 

157. Instrucţiuni proprii de securitate şi 
sănătate în muncă pentru activităţile desfăşurate în atelierul rotaprint 

IP-SSM 19 

1 0 14.06.2016 e-mail 

158. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind activităţile 
desfăşurate pentru deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie 

IP-SSM 20 

1 0 14.06.2016 e-mail 

159. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind desfăşurarea 
activităţilor didactice 

IP-SSM 21 

1 0 14.06.2016 e-mail 

160. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind sudarea şi tăierea IP-SSM 22 1 0 14.06.2016 e-mail 
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metalelor 

161. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru depozitarea, 
transportul şi utilizarea tuburilor (buteliilor) conţinând gaze lichefiate, 
comprimate sau dizolvate 

IP-SSM 23 

1 0 14.06.2016 e-mail 

162. Instrucţiuni proprii de securitate şi 
sănătate în muncă pentru activităţile de exploatare a lifturilor de persoane 

IP-SSM 24 

1 0 14.06.2016 e-mail 

163. Instrucţiuni proprii de securitate şi 
sănătate în muncă pentru activităţi de prelucrare a lemnului (atelier tâmplărie) 

IP-SSM 25 

1 0 14.06.2016 e-mail 

164. Instrucţiuni proprii de securitate în muncă pentru exploatarea centralelor termic
e 

IP-SSM 26 

1 0 14.06.2016 e-mail 

165. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru desfăşurarea 
activităţilor de întreţinere a spaţiilor verzi 

IP-SSM 27 

1 0 14.06.2016 e-mail 

166. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi 
desfăşurate de lucrători angajaţi pe funcţia de portar, paznic, şef formaţie pază 

IP-SSM 28 

1 0 14.06.2016 e-mail 

167. Instrucţiuni proprii de securitate şi 
sănătate în muncă privind desfăşurarea activităţilor de efectuare a curăţeniei cu
 personal propriu 

IP-SSM 29 

1 0 14.06.2016 e-mail 

168. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi de birou IP-SSM 30 1 0 14.06.2016 e-mail 

169. Instrucţiuni proprii de securitate şi 
sănătate în muncă pentru activităţi desfăşurate în săli de cursuri, aule, amfiteatr
e, biblioteci, arhive 

IP-SSM 31 

1 0 14.06.2016 e-mail 

170.   
     GHIDURI 
  

171. 
Ghiduri 

pentru procesel
e de bază 

Ghidul activităţilor de elaborare a Rapoartelor de Autoevaluare a programelor d
e studii universitare de master 

UTI.GHID.01 1 0 19.06.2007 
e-mail 

172. Ghidul activităţilor de elaborare a Rapoartelor de Autoevaluare a programelor d
e studii universitare de licenţă 

UTI.GHID.02 1 0 15.05.2007 
e-mail 

173. 

174. Ghiduri 
pentru procesel

e suport 
Ghid privind derularea procedurilor de achiziţii publice UTI.GHID.S.01 1 0   

e-mail 

 

http://www.calitate.tuiasi.ro/IP-SM%2023.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/IP-SM%2024.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/IP-SM%2025.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/IP-SM%2026.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/IP-SM%2027.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/IP-SM%2028.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/IP-SM%2029.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/IP-SM%2030.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/IP-SM%2031.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/UTI-GHID-01.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/UTI-GHID-02.htm
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ANEXA NR. 20. a.  DIPLOMĂ  „GRAD  DE ÎNCREDERE RIDICAT ” ACORDATĂ DE A.R.A.C.I.S. 

UNIVERSITĂŢII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI   

(acordată în anul 2009) 
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ANEXA NR. 20. b.  DIPLOMĂ  „GRAD  DE ÎNCREDERE RIDICAT ” ACORDATĂ DE A.R.A.C.I.S.  

UNIVERSITĂŢII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI  

( acordată în anul 2015 -  evaluare  externă) 
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ANEXA 21. REZULTATELE EVALUĂRII ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR DE REFERINŢĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII – CEAC 

REZULTATUL EVALUĂRII ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR 

EVALUARE INSTITUŢIONALĂ ANUALĂ 2017 

A. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ  

Criteriu Standard 
Indicatori de 

performanţă 

Standard de performanţă TUIASI 
Nivel 

A.1. Structurile 

instituţionale, 

administrative 

şi manageriale 

S.A.1.1. Misiune, obiective şi 

integritate academică 

TUIASI formulează propria misiune şi 

stabileşte obiectivele pe care le urmăreşte 

în concordanţă cu un set de valori de 

referinţă. 

TUIASI poate dovedi că respectă şi 

apără libertatea academică a personalului 

şi studenţilor şi funcţionează în condiţii 

de autonomie universitară şi de 

responsabilitate şi răspundere publică 

pentru educaţia oferită şi resursele 

TUIASI utilizate în acest scop. 

I.P.A.1.1.1. 

Misiune şi 

obiective 

Min: TUIASI este înfiinţată şi funcţionează conform legii. TUIASI are o Cartă universitară 

ale cărei prevederi sunt concordante cu legislaţia naţională şi cu principiile Spaţiului 

European al Învăţământului Superior şi sunt cunoscute de membrii comunităţii universitare. 

Misiunea şi obiectivele asumate o individualizează în sistemul naţional de învăţământ 

superior prin claritate, distincţie şi specificitate. 

Ref.1: Prin formulare şi mod de realizare, misiunea şi obiectivele TUIASI o 

individualizează în Spaţiul European al Învăţământului Superior 

Ref.1 

I.P.A.1.1.2. 

Integritate 

academică 

Min: TUIASI are un cod al eticii şi integrităţii academice prin care apără valorile libertăţii 

academice, autonomiei universitare şi integrităţii etice şi dispune de practici şi mecanisme 

clare pentru aplicarea codului. 

Ref.1: Universitatea nu numai că are un astfel de cod şi practici asociate, dar controlează şi 

poate face dovada aplicării lor, cu privire la activităţile de conducere, cercetare, predare sau 

examinare. Rezultatele acestui control sunt făcute publice. Raportul Comisiei de Etică este 

inclus în Raportul anual al Rectorului, care este facut public. 

Ref.1 

I.P.A.1.1.3. 

Răspundere şi 

responsabilitate 

publică 

Min: TUIASI dispune de practici de auditare internă cu privire la principalele domenii ale 

activităţii universitare pentru a se asigura că angajamentele pe care şi le-a asumat sunt 

respectate riguros, în condiţii de transparenţă publică. 

Ref.1: Auditarea internă se realizează efectiv, periodic şi pe o bază reglementată intern, la 

nivel de instituţie şi de compartimente şi priveşte domeniile financiar-contabil, ale integrităţii 

academice, ale predării, examinării şi cercetării. Anual se publică un raport de audit 

academic, dezbătut în Senat, şi se elaborează un plan de ameliorare. Deasemenea, anual se 

elaborează un Raport de stare a universităţii care se aprobă în Consiliul de administraţie şi în 

Senatul Universităţii pentru a fi transmis apoi la MEN 

Ref 1 

S.A.1.2. Conducere şi administraţie 

TUIASI are un sistem de conducere 

universitară coerent, integrat şi 

transparent şi care se bazează pe o 

administraţie eficace şi eficient, adaptată 

misiunii şi obiectivelor asumate. 

I.P.A.1.2.1. 

Sistemul de 

conducere 

Min: TUIASI are un sistem de conducere şi un regulament de funcţionare internă care 

respectă reglementările legale în vigoare. Mecanismul de alegere a reprezentanţilor 

studenţilor în consilii, senat şi alte structuri este clar descris în Carta Universitară şi în 

regulamentele interne. Acesta este democratic şi transparent, nediscriminatoriu şi nu 

limitează dreptul studenţilor de a reprezenta şi de a fi reprezentaţi. 

Ref.1: Sistemul de conducere şi regulamentul de funcţionare internă TUIASI utilizează şi 

sisteme informaţionale şi de comunicare, de tip internet şi Intranet, care implică membrii 

Ref.1 



comuinităţii universitare, inclusiv studenţii şi răspund intereselor publice. 

I.P.A.1.2.2. 

Management 

strategic 

Min: TUIASI are un plan strategic cu un orizont de cel puţin patru ani şi planuri 

operaţionale anuale care sunt cunoscute de membrii comunităţii universitare şi sunt aplicate 

conform unor practici şi mecanisme de urmărire riguroasă. 

Ref.1: Planul strategic este elaborat pe termen lung, mediu şi scurt, este actualizat anual sau 

în funcţie de evoluţia şi contextul învăţământului superior şi este urmărit consecvent în 

realizare şi în evaluarea performanţelor conducerii şi administraţiei. 

Ref 1 

I.P.A.1.2.3. 

Administraţie 

eficace 

Min: TUIASI dispune de o administraţie care respectă reglementările legale în vigoare, este 

eficace în privinţa organizării, numărului şi calificării personalului şi funcţionează riguros 

prin serviciile oferite comunităţii universitare. 

Ref.1: TUIASI are mecanisme de control şi de dezvoltare continuă a performanţelor 

administraţiei. 

Ref.2:  Nivelul de informatizare al administraţiei este supus periodic unor activități/procese 

de modernizare pentru a fi păstrat permanent la nivelul bunelor practici internaționale 

Ref 2 

A.2. Baza 

materială 

S.A.2.1. Patrimoniu, dotare, resurse 

financiare alocate 

TUIASI dispune de acel patrimoniu care 

contribuie în mod eficace la realizarea 

misiunii şi obiectivelor fixate. 

I.P.A.2.1.1. 

Spaţii de 

învăţământ, 

cercetare şi 

pentru alte 

activităţi 

Min: Respectând diferenţele dintre formele de învăţământ (la zi şi la distanţă) şi, respectiv, 

obiectivele activităţilor de cercetare, TUIASI asigură spaţii de învăţământ şi cercetare care 

corespund specificului său, prin săli de predare, laboratoare didactice şi centre de cercetare, 

în concordanţă cu normele tehnice, de siguranţă şi igienico-sanitare în vigoare. Calitatea 

acestora este evaluată în funcţie de suprafaţă, volum, starea tehnică, numărul total de 

studenţi, numărul de personal didactic şi de cercetare, diferenţiate pe domenii, programe de 

studii şi instituţional prin raportare la normele menţionate. Indicatorul se referă şi la spaţiul 

de căminizare şi la alte spaţii oferite studenţilor pentru activităţi sociale, culturale sau 

sportive. 

Ref.1: Pe lângă spaţiile existente, TUIASI dispune de planuri de dezvoltare şi de planuri de 

investiţii realiste, dependente de veniturile previzionate. Numai proiectul ENERED 

“Dezvoltarea platformei de cercetare pentru energie eficientă şi durabilă” a adus o finanţare 

de 41.455.225 lei, prin POS CCE, în cadrul căruia valoarea alocată  a investiţiilor în 

infrastructura de cercetare este de 2.109.969,37 lei. 

Ref.1 

I.P.A.2.1.2. 

Dotare 

Min: Sălile de predare / seminarizare dispun de echipamente tehnice de învăţare, predare şi 

comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student; 

laboratoarele de cercetare dispun de echipamente şi mijloace de funcţionare corespunzătoare 

exigenţelor minime. 

Ref.1: Doratea sălilor de curs/seminar şi a laboratoarelor didactice şi de cercetare 

corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice şi este comparabilă cu cea 

din universităţile dezvoltate din Europa şi cu bunele practice internaţionale. 

Ref 1 

I.P.A.2.1.3. 

Resurse 

financiare 

Min: TUIASI demonstrează că dispune de surse de finanţare şi de resurse financiare 

suficiente, pe termen scurt (anual) şi în perspectivă (pentru minimum trei-patru ani 

succesivi), pe care le alocă pentru a realiza în mod adecvat misiunea şi obiectivele pe care şi 

le-a fixat. TUIASI dispune de un buget anual realist şi de un buget pe trei-patru ani, precum 

şi de politici financiare pe termen scurt şi mediu, cu referire la sustenabilitatea financiară. 

Ref 1 



Ref.1: Pe lângă asigurarea necesarului curent, TUIASI dispune de rezerve financiare 

consistente, de surse diversificate de finanţare şi de rigoare în planificarea şi definirea 

politicilor de investiţii şi de gestiune financiară. 

I.P.A.2.1.4. 

Sistemul de 

acordare a 

burselor şi 

altor forme de 

sprijin material 

pentru studenţi 

Min: TUIASI are un regulament de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material 

pentru studenţi, pe care îl aplică în mod consecvent. Bursele sunt acordate din alocaţii de la 

bugetul de stat şi din resurse proprii. 

 Min 

 

B. EFICACITATE  EDUCAŢIONALĂ 

Criteriu Standard 
Indicatori de 

performanţă 

Standard de performanţă TUIASI 
Nivel 

B.1. 

Conţinutul 

programelor 

de studiu 

S.B.1.1. Admiterea studenţilor 

TUIASI formulează propria politică de 

recrutare şi admitere a studenţilor şi o 

aplică în mod transparent şi riguros, 

respectând principiul egalităţii şanselor 

tuturor candidaţilor, fără nici o 

discriminare. 

I.P.B.1.1.1. 

Principii ale 

politicii de 

admite-re la 

programele de 

studiu oferite 

de TUIASI 

Min: TUIASI aplică o politică transparentă a recrutării şi admiterii studenţilor, anunţată 

public cu cel puţin şase luni înainte de aplicare. Marketingul universitar promovează 

informaţii reale şi corecte, indicând posibilităţi de verificare şi confirmare. Admiterea se 

bazează exclusiv pe competenţele academice ale candidatului şi nu aplică niciun fel de criterii 

discriminatorii. La nivelul universităţii şi facultăţilor se desfăşoară activităţi de promovare a 

imaginii universităţii în licee. Se organizează caravane, vizite, acţiuni comune cu elevii de 

liceu, în vederea corectei informări a acestora asupra posibilităţilor de studiu în universitate 

Min 

I.P.B.1.1.2. 

Practici de 

admitere 

Min: Admiterea în ciclul I se face numai pe baza diplomei de bacalaureat, ţinând cont de 

ordinea ierarhică a mediilor de absolvire. 

Ref.1: Admiterea în ciclul I se bazează pe un set de criterii combinate, în care rezultatele la 

examenul de admitere deţin o pondere mai mare. 

 

Ref.1 

S.B.1.2. Structura şi prezentarea 

programelor de studiu 

Programele de studiu sunt detaliat 

formulate în funcţie de rezultatele 

aşteptate prin învăţare şi care corespund 

unei calificări universitare 

I.P.B.1.2.1. 

Structura 

programelor de 

studiu 

Min: Fiecare program de studiu / specializare din cadrul TUIASI se bazează pe corespondenţa 

dintre rezultatele în învăţare, respectiv cercetare şi calificarea universitară. Un program de 

studiu este prezentat sub forma unui pachet de documente care include : obiectivele generale şi 

specifice ale programului; planul de învăţământ cu ponderile disciplinelor exprimate prin 

credite de studiu ECTS şi cu disciplinele ordonate succesiv în timpul de şcolarizare; 

programele tematice sau fişele disciplinelor incluse în planul de învăţământ, respectiv 

rezultatele în învăţare exprimate în forma competenţelor cognitive, tehnice sau profesionale şi 

afectiv – valorice care sunt realizate de o disciplină; modul de examinare şi evaluare la fiecare 

disciplină, ţinând cont de rezultatele planificate; modul de organizare şi conţinuturile 

examenului de finalizare a studiilor, ca examen sumativ care certifică asimilarea competenţelor 

cognitive şi profesionale care corespund calificării universitare. 

Min 

I.P.B.1.2.2. Min: Programele de studiu sunt unitare ca structură, indiferent de forma de învăţământ (la zi şi Min 



Diferenţiere în 

realizarea 

programelor de 

studiu 

la distanţă), dar se diferenţiază în realizare în funcţie de mijloacele utilizate în forma de 

învăţământ. 

I.P.B.1.2.3. 

Relevanţa 

programelor de 

studiu 

Min: Relevanţa cognitivă şi profesională a programelor de studiu este definită în funcţie de 

ritmul dezvoltării cunoaşterii şi tehnologiei din domeniu şi de cerinţele pieţei muncii şi ale 

calificărilor. TUIASI dispune de mecanisme pentru analiza colegială anuală a activităţii 

cunoaşterii transmise şi asimilate de studenţi şi pentru analiza schimbărilor care se produc în 

profilurile calificărilor şi în impactul acestora asupra organizării programului de studiu. 

Ref. 1: Programele de studii sunt revizuite și îmbunătățite în urma evaluării periodice interne 

sau externe. Pentru seria curentă de studenți, în aceeași structură de program de studii se pot 

îmbunătăți conținutul unor discipline, modul de predare, modul de efectuare a practicii etc 

Ref.1 

B.2. 

Rezultatele 

învăţării 

S.B.2.1. Valorificarea calificării 

universitare obţinute 

Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile 

dobândite sunt suficiente pentru a 

permite absolvenţilor să se angajeze pe 

piaţa muncii, să dezvolte o afacere 

proprie, să continue studiile universitare 

în ciclul următor şi să înveţe permanent. 

I.P.B.2.1.1. 

Valorificarea 

prin 

capacitatea de 

a se angaja pe 

piaţa muncii 

Min: Cel puţin 50% dintre absolvenţi sunt angajaţi în termen de doi ani de la data absolvirii la 

nivelul calificării universitare. 

Ref.1: Mai mult de 70% din absolvenţi sunt angajaţi în termen de doi ani de la data absolvirii 

la nivelul calificării universitare. 
Ref 1 

I.P.B.2.1.2. 

Valorificarea 

calificării prin 

continuarea 

studiilor 

universitare 

Min: Cel puţin 20% dintre absolvenţii ultimelor două promoţii ale studiilor universitare de 

licenţă sunt admişi la studii universitare de masterat, indiferent de domeniu. 

Ref.1: Cel puţin 50% dintre absolvenţii ultimelor două promoţii ale studiilor universitare de 

masterat sunt admişi la studii universitare de masterat, indiferent de domeniu. 

Ref.2:Cel puţin 75% dintre absolvenţii ultimelor două promoţii sunt admişi la studii 

universitare de masterat, indiferent de domeniu**  

Ref.2 

I.P.B.2.1.3. 

Nivelul de 

satisfacţie al 

student-ţilor în 

raport cu 

dezvoltarea 

profesională şi 

personală 

asigurată de 

universitate. 

Min: Mai mult de 50% dintre studenţi apreciază pozitiv mediul de învăţare / dezvoltare oferit 

de către universitate şi propriul lor traseu de învăţare. 

Ref.1: Mai mult de 75% dintre studenţi apreciază pozitiv mediul de învăţare / dezvoltare oferit 

de către universitate şi propriul lor traseu de învăţare. În urma sondajului efectuat, 74.82% din 

studentii chestionaţi apreciază mediul de invăţare cu nota 4 = mulţumit (testul presupunea 

nivele între 0 si 5). 
Ref.1 

I.P.B.2.1.4. 

Centrarea pe 

student a 

metodelor de 

învăţare 

Min: Principala responsabilitate a cadrului didactic este proiectarea metodelor şi a mediilor de 

învăţare centrate pe student, cu mai puţin accent asupra responsabilităţii tradiţionale de a 

transmite doar informaţii. Relaţia dintre student şi cadru didactic este una de parteneriat, în 

care fiecare îşi asumă responsabilitatea atingerii rezultatelor învăţării. Rezultatele învăţării 

sunt explicate şi discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru dezvoltarea 

lor. Cadrele didactice utilizează resursele noilor tehnologii (ex. e-mail, pagina personală de 

Min 



web pentru tematică, bibliografie, resurse în format electronic şi dialog cu studenţii) şi 

materiale auxiliare (tablă, flipchart, videoproiector etc.). Programele analitice conţin tehnici şi 

metode de predare centrate pe student. De asemenea, universitatea pune la dispoziţia corpului 

profesoral resursele noilor tehnologii. 

I.P.B.2.1.5. 

Orientarea în 

carieră a 

studenţilor 

Min: Cadrele didactice au ore de permanenţă la dispoziţia studenţilor şi personalizează 

îndrumarea la cererea studentului. Există îndrumători sau tutori de an sau alte forme de 

asociere între un cadru didactic şi un grup de studenţi. 

Ref.1:  Există o structură pentru orientarea studenţilor la alegerea cursurilor şi a carierei, la 

nivelul fiecărei facultăţi. Se practică tutoratul colegial între studenţii din anii mai mari şi 

ceilalţi. Profesorii menţin legătura cu studenţii prin e-mail şi prin cel puţin 2 ore de consultaţie 

săptămânal. 

Ref 1 

B.3. 

Activitatea de 

cercetare 

ştiinţifică 

S.B.3.1. Programe de cercetare 

TUIASI are o strategie pe termen lung şi 

programe pe termen mediu şi scurt care 

se referă la obiectivele, proiectele şi 

rezultatele aşteptate ale cercetării, 

precum şi la resursele de realizare. Există 

un ethos şi o cultură a cercetării şi 

preocupări pentru valorificarea 

rezultatelor cercetării. 

I.P.B.3.1.1. 

Programarea 

cercetării 

Min: Strategia pe termen lung şi programele pe termen mediu şi scurt privind cercetarea sunt 

adoptate de Senat şi Consiliile facultăţilor, odată cu specificarea practicilor de obţinere şi de 

alocare ale resurselor de realizare şi a modalităţilor de valorificare. Interesele de cercetare sunt 

predominant instituţionale. 

Ref.1: Programarea cercetării ţine cont de şi se realizează în cadrul naţional, în privinţa 

competitivităţii şi valorificării. Cercetarea este relevantă predominant naţional. 

Ref.2: Programarea şi realizarea cercetării sunt raportate la cadrul European şi global. 

Ref.2 

I.P.B.3.1.2. 

Realizarea 

cercetării 

Min: Cercetarea dispune de resurse financiare, logistice şi umane suficiente pentru a realiza 

obiectivele propuse. 

Ref.1: Există un climat şi o cultută academică puternic centrate pe cercetare, atestate de 

numărul granturilor de cercetare, de publicaţii şi de transferul cognitiv şi tehnologic prin 

consultanţă, parcuri ştiinţifice etc. Există şcoli doctorale pentru formarea tinerilor cercetători. 

Ref.2: Există certificarea îndeplinirii unor standarde de calitate sau excelenţă în cercetarea 

ştiinţifică, din punctul de vedere al organizării, urmăririi desfăşurării proiectelor de cercetare, 

avizării interne a rezultatelor şi eliminării practicilor neconforme cu etica. 

Ref.2 

I.P.B.3.1.3. 

Valorificarea 

cercetării 

Min: Cercetarea este valorificată prin : publicaţii pentru scopuri didactice, publicaţii 

ştiinţifice, transfer tehnologic prin centre de consultanţă, parcuri ştiinţifice sau alte structuri de 

valorificare, realizarea unor produse noi etc. Fiecare cadru didactic şi cercetător are anual cel 

puţin o publicaţie sau o realizare didactică sau ştiinţifică.  

Ref.1: Rezultatele cercetării sunt apreciate la nivel naţional prin premii, citări, cotări etc. 

Publicaţiile, patentele, lucrările de anvergură etc. sunt menţionate în baze de date 

internaţionale.  

Ref.1 

 

C. MANAGEMENTUL  CALITĂŢII 

Criteriu Standard 
Indicatori de 

performanţă 

Standard de performanţă TUIASI 
Nivel 

C.1. Strategii S.C.1.1. Structuri şi politici I.P.C.1.1.1. Min: În TUIASI există o comisie centrală şi comisii pe programe de studii care lucrează în mod Ref.2 



şi proceduri 

pentru 

asigurarea 

calităţii 

pentru asigurarea calităţii 

Structurile, politicile şi strategiile 

creează cadrul instituţional pentru 

dezvoltarea şi monitorizarea 

efectivă a calităţii, pentru 

consacrarea unei culturi a calităţii şi 

pentru îmbunătăţirea continuă a 

standardelor de calitate. 

Organizarea 

sistemului de 

asigurare a calităţii 

integrat. 

Ref.1: Comisia promovează în TUIASI o cultură a calităţii. 

Ref.2: Comisia dezvoltă activităţi de stabilire de repere calitative şi cantitative (benchmarking) 

prin comparaţie cu alte universităţi din ţară şi străinătate pentru evaluarea şi monitorizarea 

calităţii. 

I.P.C.1.1.2. Politici 

şi strategii pentru 

asigurarea calităţii 

Min: Există un program de politici ale TUIASI centrate pe calitate şi sunt precizate mijloacele 

de realizare., 

Ref.1: Fiecărei politici îi corespund strategii de realizare cu prevederi şi termene concrete. 

Ref 1 

C.2. Proceduri 

privind 

iniţierea, 

monitorizarea 

şi revizuirea 

periodică a 

programelor şi 

activităţilor 

desfăşurate 

S.C.2.1. Aprobarea, 

monitorizarea şi evaluarea 

periodică a programelor de 

studiu şi diplomelor ce corespund 

calificărilor 

În TUIASI există un regulament 

privitor la iniţierea, aprobarea, 

monitorizarea şi evaluarea periodică 

a fiecărui program de studiu şi a 

diplomelor emise, iar acesta este 

aplicat în mod riguros şi 

consecvent. 

I.P.C.2.1.1. 

Existenţa şi 

aplicarea regula-

mentului privitor la 

iniţierea, aprobarea, 

monitorizarea şi 

eva-luarea periodică 

a programelor de 

studiu 

Min: Regulamentul există şi se aplică 

Ref.1: Regulamentul este asociat cu un sistem de monitorizare a programelor de studiu, pe bază 

de informaţii şi date. 

 
Ref.1 

I.P.C.2.1.2. 

Corespondenţa 

dintre diplome şi 

calificări 

Min: Programele de studiu şi diplomele sunt elaborate şi emise în funcţie de cerinţele calificării 

universitare. 

Ref.1: Programele de studiu sunt revizuite periodic pentru a corespunde dinamicii pieţii 

calificărilor universitare şi profesionale. 

Ref.1 

C.3. Proceduri 

obiective şi 

transparente 

de evaluare a 

rezultatelor 

învăţării 

S.C.3.1. Evaluarea studenţilor 

Examinarea şi notarea studenţilor se 

fac pe bază de criterii, regulamente 

şi tehnici care sunt riguros şi 

consecvent aplicate. 

I.P.C.3.1.1. 

Universitatea are un 

regulament privind 

examinarea şi 

notarea studenţilor 

care ese aplicat în 

mod riguros şi 

consecvent 

Min: Există un astfel de regulament precum şi proceduri specifice de cunoaştere şi aplicare 

consecventă de către titularii de cursuri şi studenţi. La examinare participă, pe lângă titularul 

cursului, cel puţin încă un alt cadru didactic de specialitate. 

Ref.1: Regulamentul există, împreună cu  procedee / tehnici / metode detaliate de aplicare sub 

forma unui pachet de tehnici / metode de examinare a studenţilor care sunt aduse în mod 

consecvent la cunoştinţa tuturor celor implicaţi. 

Ref 1 

I.P.C.3.1.2. 

Integrarea 

examinării în 

proiectarea predării 

şi învăţării, pe 

cursuri şi programe 

de studiu 

Min: Fiecare curs este astfel proiectat încât să îmbine predarea, învăţarea şi examinarea. 

Procedeele de examinare şi evaluare a studenţilor sunt centrate pe rezultatele învăţării şi 

anunţate studenţilor din timp şi în detaliu. 

Ref.1: Evaluarea diagnostică, formativă şi sumativă asigură continuitatea şi consecvenţa în 

învăţare. 

 

Ref 1 

C.4. Proceduri 

de evaluare 

periodică a 

calităţii 

S.C.4.1. Calitatea personalului 

didactic şi de cercetare 

TUIASI dispune de acel personal 

didactic care, ca număr şi ca bază 

I.P.C.4.1.1. 

Raportul dintre 

numărul de cadre 

didactice şi studenţi 

Min: În funcţie de specificul programului de studiu, TUIASI stabileşte acel raport, pe care îl 

consideră ca optim pentru obiectivele şi nivelul propriu al calităţii academice, între numărul de 

cadre didactice titulare cu norma de bază în universitate şi numărul total de studenţi 

înmatriculaţi. În evaluarea calităţii se consideră că un cadru didactic are norma de bază într-o 

Ref 1 



corpului 

profesoral 

de funcţionare, trebuie să fie 

adecvat numărului total al 

studenţilor, în funcţie de 

domeniu, iar în privinţa 

calificărilor trebuie să 

corespundă specificului 

programelor de studiu şi 

obiectivelor de calitate pe care şi 

le-au fixat 

singură universitate. 

Ref.1: Raportul optim dintre numărul de cadre didactice şi numărul de studenţi se fixează în 

funcţie de calitatea predării şi învăţării, dar şi în funcţie de calitatea cercetării. 

I.P.C.4.1.2. 

Evaluarea colegială 

Min: Evaluarea colegială este organizată periodic, fiind bazată pe criterii generale şi pe 

preferinţe colegiale. 

Ref.1: Evaluarea colegială este obligatorie şi periodică. Există pentru fiecare catedră şi 

departament, o comisie de evaluare anuală a performanţelor didactice şi de cercetare ale fiecărui 

cadru didactic/cercetător şi un raport anual privind calitatea personalului didactic şi de cercetare. 

Ref 1 

I.P.C.4.1.3. 

Evaluarea 

personalului 

didactic de către 

studenţi 

Min: Există un formular de evaluare de către studenţi a tuturor cadrelor didactice, aprobat de 

Senat, care se aplică opţional după fiecare ciclu semestrial de instruire şi ale cărui rezultate sunt 

confidenţiale, fiind accesibile doar decanului, rectorului şi persoanei evaluate. 

Ref.1: Evaluarea de către studenţi este obligatorie. Rezultatele evaluării cadrelor didactice de 

către studenţi sunt discutate individual, prelucrate statistic, pe catedre, facultăţi şi universitate şi 

analizate la nivel de facultate şi universitate în vederea transparenţei şi a formulării de politici 

privind calitatea instruirii. 

Ref 1 

I.P.C.4.1.4. 

Evaluarea de către 

managementul 

universităţii 

Min: Cadrul didactic se autoevaluează şi este evaluat anual de şeful de catedră. 

Ref.1: Universitatea dispune de un formular de evaluare anuală multicriterială a fiecărui cadru 

didactic şi de un sistem de clasificare a performanţelor în predare, cercetare şi servicii aduse 

instituţiei şi comunităţii. Promovarea personalului didactic depinde de rezultatele evaluării, în 

care sunt avute în vedere şi rezultatele evaluării colegiale şi ale celei făcute de studenţi. 

Ref 1 

C.5. 

Accesibilitatea 

resurselor 

adecvate 

învăţării 

S.C.5.1. Resurse de învăţare şi 

servicii studenţeşti 

Resursele şi serviciile oferite 

studenţilor sunt suficiente, adecvate 

şi relevante pentru facilitarea 

învăţării şi pentru asigurarea unei 

vieţi studenţeşti de calitate. 

I.P.C.5.1.1. 

Disponibilitatea 

resurselor de 

învăţare 

Min: TUIASI asigură resurse de învăţare (manuale, tratate, referinţe bibliografice, crestomaţii, 

antologii etc.) pentru fiecare program de studiu în biblioteci, centre de resurse etc., în format 

clasic sau electronic şi gratuit. Biblioteca TUIASI dispune, pe lângă accesul electronic, de un 

număr corespunzător de volume din ţară şi străinătate şi de abonamente la principalele reviste de 

specialitate din ţară şi străinătate pentru fiecare disciplină care defineşte un program de studiu. 

Fiecare bibliotecă are un program şi resurse de procurare a cărţilor şi revistelor. 

Ref.1: Raportul dintre resursele de învăţare disponibile şi studenţi este astfel stabilit încât 

fiecare student să aibă acces liber la orice resursă, conform obiectivelor şi cerinţelor 

programelor de studiu. 

Ref.1 

I.P.C.5.1.2. 

Predarea ca sursă a 

învăţării 

Min: Fiecare cadru didactic dispune de strategii actualizate de predare pentru fiecare curs, 

conforme cu programul de studiu, caracteristicile studenţilor, forma de învăţământ şi criteriile de 

calitate predefinite. 

Ref.1: TUIASI dispune de un laborator de analiză, cercetare şi formulare de strategii novatoare 

de predare/învăţare care implică personalul didactic şi studenţii. 

Min 

I.P.C.5.1.3. 

Programe de 

stimulare şi 

recuperare 

Min: TUIASI dispune de programe de stimulare a studenţilor cu performanţe înalte în învăţare 

şi de recuperare a celor cu dificultăţi în învăţare. 

Ref.1: În universitate există programe de tutorial suplimentare, oferite de toate cadrele didactice 

din universitate, la care studenţii se pot înscrie. 

Min 

I.P.C.5.1.4. Servicii 

studenţeşti 

Min: TUIASI dispune de un număr minim de servicii sociale, culturale şi sportive pentru 

studenţi cum sunt: spaţii de cazare pentru cel puţin 10% din studenţi, bază sportivă, diferite 
Ref 1 



servicii de consiliere, care au o administraţie eficientă. 

Ref.1: TUIASI oferă servicii variate studenţilor şi dispune de programe speciale pentru 

asigurarea unei vieţi studenţeşti de calitate, pe care le monitorizează şi le evaluează periodic. 

Universitatea dispune de un campus studentesc format din 22 cămine studenţeşti ( T1 ... T21) si 

C3 cu o capacitate de aproape 8000 locuri decazare, Cantina, Dispensar medical, Sala de sport 

şi doua puncte electro-termice cu cogenerare proprii (TV2 , TV3) care asigură practic 

independenţa confortului termic al acestora şi mare parte din energia electrică necesară 

 

C.6. Baza de 

date 

actualizată 

sistematic, 

referitoare la 

asigurarea 

internă a 

calităţii 

S.C.6.1. Sisteme de informaţii 

TUIASI  colectează, prelucrează şi 

analizează date şi informaţii privind 

starea calităţii educaţiei şi a vieţii 

studenţilor în spaţiul universitar. 

I.P.C.6.1.1. Baze de 

date şi informaţii 

Min: TUIASI are un sistem informatic care facilitează colectarea, prelucrarea şi analiza datelor 

şi informaţiilor relevante pentru evaluarea şi asigurarea instituţională a calităţii. 

Ref.1: Pe lîngă datele şi informaţiile referitoare la starea instituţională a calităţii, TUIASI adună 

informaţii despre starea calităţii în alte universităţi din ţară şi străinătate, cu care se compară şi 

pe baza cărora formulează în mod diferenţiat repere (Benchmarks). 
Ref.1 

C.7. 

Transparenţa 

informaţiilor 

de interes 

public cu 

privire la 

programele de 

studii şi, după 

caz, 

certificatele, 

diplomele şi 

calificările 

oferite 

S.C.7.1. Informaţie publică 

Transparenţa publică a datelor şi 

informaţiilor, în formă tipărită şi în 

formă electronică, despre toate 

calificările şi programele de studiu, 

actualitatea, corectitudinea şi 

validitatea acestor informaţii trebuie 

demonstrate permanent. 

I.P.C.7.1.1. Oferta 

de informaţii 

publice 

Min: TUIASI şi toate facultăţile ei ofera informaţii şi date, cantitative şi/sau calitative, actuale şi 

corecte, despre calificările, programele de studiu, diplomele, personalul didactic şi de cercetare, 

facilităţile oferite studenţilor şi despre orice aspecte de interes pentru public, în general, şi 

pentru studenţi, în special. 

Min 

C.8. 

Funcţionalitate

a structurilor 

de asigurare a 

calităţii 

educaţiei, 

conform legii 

S.C.8.1. Structura instituţională 

de asigurare a calităţii educaţiei 

este conformă prevederilor legale 

şi îşi desfăşoară activitatea 

permanent 

Comisia pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii a fost înfiinţată, 

are structura şi desfăşoară 

activităţile prevăzute prin 

reglementările în vigoare. 

I.P.C.8.1.1. Comisia 

coordonează 

aplicarea 

procedurilor şi 

activităţilor de 

evaluare şi 

asigurare a calităţii 

Min: Procedurile şi activităţile de evaluare privind calitatea educaţiei au fost elaborate şi 

aprobate de Senatul universitar. Comisia elaborează raportul anual de evaluare internă şi îl face 

public prin afişare sau publicare, inclusiv în format electronic, şi formulează propuneri de 

îmbunătăţire a calităţii educaţiei.  

Ref.1: TUIASI implementează permanent măsurile de îmbunătăţire a calităţii educaţiei propuse 

de comisie şi colaborează cu alte universităţi din ţară sau din străinătate pentru identificarea şi 

adoptarea bunelor practice în domeniile de calitate. 

Ref.1 
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ANEXA 22. EVOLUŢIA VENITURILOR ÎNCASATE ÎN PERIOADA 2010 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi

Directia Economica

  LEI

Nr.crt. DENUMIREA INDICATORILOR
Incasari 

realizate 2010
%

Incasari 

realizate 2011
%

Incasari 

realizate 2012
%

Incasari 

realizate 2013
%

Incasari 

realizate 2014
%

Incasari 

realizate 2015
%

Incasari 

realizate 2016
%

Incasari 

realizate 

2017

%

0 VENITURI TOTALE (1+2) 173.065.365 100,00 181.604.045 100,00 163.747.025 100,00 176.166.655 100,00 189.726.668 100,00 202.238.246 100,00 188.969.172 100,00 196.833.916 100,00

1 Sold din anul precedent

2 TOTAL VENITURI INCASATE 173.065.365 181.604.045 163.747.025 176.166.655 189.726.668 202.238.246 188.969.172 196.833.916

3 VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA din care: 126.863.542 73,30 133.677.885 73,61 117.341.031 71,66 133.706.229 75,90 141.009.195 74,32 161.482.592 79,85 144.684.759 76,57 134.805.291 68,49

3,1 sume primite de la MEC drept finantare de baza 86.869.166 50,19 82.491.004 45,42 84.289.069 51,48 86.983.071 49,38 96.332.393 50,77 99.707.795 49,30 99.810.163 52,82 115.131.794 58,49

3,11
sume primite de la MEN pentru plata diferentelor salariale cf Legii 

nr.85/2016
0 7.377.951 3,90 0 0,00

3,12 sume primite de la MEN pentru plata hot. Jud. cf OUG nr.83/2017 3.507.311 1,78

3,13 sume primite de la MEN- Acorduri de grant Rose 680.528 0,35

3,2 venituri proprii total din care: (a+b) 39.994.376 23,11 51.186.881 28,19 33.051.962 20,18 46.723.158 26,52 44.676.802 23,55 61.774.797 30,55 37.496.645 19,84 15.485.658 7,87

3.2.1 a)venituri proprii din taxe si alte venituri in invatamantul universitar 10.123.361 5,85 6.779.765 3,73 5.781.582 3,53 5.572.486 3,16 6.415.682 3,38 4.693.749 2,32 4.358.240 2,31 4.291.469 2,18

3.2.2 b)alte venituri, din care: 29.871.015 17,26 44.407.116 24,45 27.270.380 16,65 41.150.672 23,36 38.261.120 20,17 57.081.048 28,22 33.138.405 17,54 11.194.189 5,69

b.1)Donatii si sponsorizari 123.774 0,07 128.564 0,07 89.693 0,05 105.305 0,06 68.340 0,04 675.342 0,33 112.695 0,06 73.546 0,04

b.2) Venituri din dobanzi 2.344 0,08 0 0,00 0 0,00

b.3) Alte venituri din prestari servicii (chirii) 3.489.652 2,02 3.755.663 2,07 3.193.889 1,95 2.496.912 1,42 2.559.239 1,35 2.967.442 1,47 3.349.079 1,77 4.087.598 2,08

b.4)PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN 20.955.975 12,10 20.125.118 11,07 15.193.861 9,27 25.658.791 14,56 8.159.775 4,30 4.590.674 2,27 2.360.180 1,25 0 0,00

b.5)PROGRAME DIN FONDUL DE DEZVOLTARE REGIONALA 1.548.553 0,89 18.166.028 10,00 1.945.827 1,19 1.423.205 0,81 16.161.956 8,52 13.352.321 6,60 10.873.256 5,75 0 0,00

b.6)SUBV.PT. INST. PUB. COF. SI TVA AFERENTE FEN 3.753.061 4,03 2.231.743 4,03 6.847.110 4,03 11.466.459 4,03 11.311.810 5,96 5.609.315 2,77 7.516.650 3,98 463.538 0,24

b.7)Subv.de la BS pt.FEN postaderare afer. Per. 2014-2020 17.380 0,01

b.8) ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE 6.016.985 2,98 4.712.445 2,49 6.278.295 3,19

b.9) Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 23.866.625 11,80 0,00 6.629 0,00

b.10) Programe FEDR cadru 2014-2020 57.873 0,03 267.203 0,14

b.11) Sume primite in cadrul mecanismului financiar SEE 669.769 0,35 0 0,00

b.12) Sume provenite din finantarea anilor precedenti 3.486.458 1,84 0 0,00

4
Venituri din activitatea de cercetare, proiectare, consultanta 15.746.943 9,10 17.809.062 9,81 13.899.312 8,49 11.047.713 6,27 14.804.657 7,80 7.792.228 3,85 10.223.289 5,41 10.523.522 5,35

5 ALOCATII DE LA BUG DE STAT CU DEST SPECIALA, din care 24.672.869 14,26 22.965.076 12,65 24.305.129 14,84 22.964.441 13,04 26.439.562 13,94 24.885.578 12,31 25.009.134 13,23 41.521.946 21,09

5,1 a)reparatii capitale 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

5,2 b)subventii pentru camine si cantine studentesti 8.435.602 4,87 8.618.642 4,75 8.671.608 5,30 9.337.294 5,30 10.175.648 5,36 10.154.625 5,02 10.451.044 5,53 11.194.398 5,69

5,3 c)dotari si alte investitii 2.200.000 1,27 1.500.000 0,83 2.155.847 1,32 800.000 0,45 2.801.000 1,48 3.604.000 1,78 2.000.000 1,06 2.800.000 1,42

5,4 d)burse 8.898.578 5,14 9.112.271 5,02 9.384.873 5,73 9.635.932 5,47 10.954.552 5,77 9.906.781 4,90 11.344.497 6,00 26.313.904 13,37

5,5 e)alte forme de protectie sociala a studentilor(transport) 1.347.436 0,78 1.470.633 0,81 1.443.244 0,88 1.381.500 0,78 1.441.601 0,76 1.213.963 0,60 1.212.700 0,64 1.210.000 0,61

5,6 f)sume alocate pentru realizarea unor obiective de investitii 3.780.000 2,18 2.250.000 1,24 2.644.153 1,61 1.800.000 1,02 1.065.000 0,56 0,00 0 0,00 0,00

5,7 g)cazare individuala conform OG 73/2004 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

5,8 h)achizitii calculatoare 11.253 0,01 13.530 0,01 5.404 0,00 9.715 0,01 1.761 0,00 6.209 0,00 893 0,00 3.644 0,00

6
Venituri din microprod, din activ statiunilor did experimentale 5.060 0,00 7.314 0,00 5.574 0,00 6.509 0,00 4.718 0,00 2.254 0,00 3.061 0,00 1.109 0,00

7 VENITURI ALE CAMINELOR SI CANTINELOR, din care 5.776.951 3,34 7.144.708 3,93 8.195.979 5,01 8.441.763 4,79 7.468.536 3,94 8.075.594 3,99 9.048.929 4,79 9.982.048 5,07

7,1 a)din hrana 40.189 0,02 446.051 0,25 418.266 0,26 775.575 0,44 642.905 0,34 859.721 0,43 1.002.300 0,53 1.122.717 0,57

7,2 b)din taxa camin 5.736.762 3,31 6.698.657 3,69 7.777.713 4,75 7.666.188 4,35 6825631 3,60 7.215.873 3,57 8.046.629 4,26 8.859.331 4,50

                                          EVOLUTIA VENITURILOR INCASATE IN PERIOADA 2010-2017
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ANEXA NR. 23 .   EVOLUŢIA CHELTUIELILOR  EFECTUATE  ÎN PERIOADA 2013 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi

Directia Economica

                                                        LEI

Nr.crt. Denumirea indicatorilor

Plăți 

efectuate 

2013

%

Plăți 

efectuate 

2014

%

Plăți 

efectuate 

2015

%
Plăți efectuate 

2016
%

Plăți 

efectuate 

2017

%

1 TOTAL CHELTUIELI UNIVERSITATE (2+9) 167.908.055 100,00 188.448.822 100,00 223.968.146 100,00 166.831.173 100,00 192.132.757 100,00

2 CHELTUIELI-TOTAL (3+4+5+6+7+8) 167.908.055 100,00 188.448.822 100,00 223.968.146 100,00 166.831.173 100,00 192.132.757 100,00

3 CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE BAZĂ 128.313.139 76,42 146.399.953 77,69 183.731.291 82,03 125.893.371 75,46 134.737.287 70,13

3,1 Cheltuieli din venituri proprii, din care: (a-:g) 42.610.917 25,38 50.851.104 26,98 88.279.227 39,42 19.402.701 11,63 14.831.373 7,72

a)Cheltuieli din taxe și alte venituri în invățământ 3.395.368 2,02 6.511.404 3,46 8.365.403 3,74 10.442.641 6,26 8.592.361 4,47

b)Cheltuieli din sponsorizare și donații 197.300 0,12 46.974 0,02 668.220 0,30 104.955 0,06 104.099 0,05

c) Programe externe nerambursabile 5.804.468 2,59 6.469.808 3,88 5.301.132 2,76

d)Programe din Fondul Social European 34.810.756 20,73 11.579.261 6,14 11.462.161 5,12 51.682 0,03 -39.911 -0,02

e)programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
4.207.493 2,51 32.713.465 17,36 61.978.975 27,67 1.809.427 1,08 454.228 0,24

f) Programe FEDR cadru financiar 2014-2020 44.951 0,03 419.464 0,22

g) Mecanismul financiar SEE 479.237 0,29 0,00

3,2 Cheltuieli din finanțarea de bază 85.702.222 51,04 95.548.849 50,70 95.452.064 42,62 106.490.670 63,83 119.905.914 62,41

4

Cheltuieli pentru activitatea de cercetare, proiectare, 

consultanta 11.449.736 6,82 14.140.068 7,50 7.068.851 3,16 9.121.075 5,47 9.125.312 4,75

5
CHELTUIELI DIN ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT

20.229.705 12,05 19.806.515 10,51 25.207.495 11,25 24.299.181 14,57 38.445.627 20,01

5,1 Cheltuieli pentru reparații capitale 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

5,2 Subventii pentru cămine-cantine 9.183.827 5,47 8.960.559 4,75 13.446.364 6,00 8.475.131 5,08 9.821.972 5,11

5,3 Cheltuieli pentru dotări și alte investiții 778.826 0,46 1.488.655 0,79 2.657.325 1,19 1.989.408 1,19 2.200.226 1,15

5,4 Cheltuieli pentru burse 7.028.500 4,19 7.413.373 3,93 8.318.182 3,71 13.046.134 7,82 25.680.750 13,37

5,5
Cheltuieli pentru alte forme de protecție socială (transport)

1.475.974 0,88 1.026.961 0,54 779.415 0,35 787.615 0,47 739.035 0,38

5,6 Cheltuieli pentru realizarea unor obiective de investiții 1.752.863 1,04 915.206 0,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00

5,7 Cheltuieli pentru proiecte cofinanțate din alocații 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

5,8
Cheltuieli pentru cazare individuală conf .O.G. 73/2004

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

5,9 Cheltuieli pentru achiziții calculatoare 9.715 0,01 1.761 0,00 6.209 0,00 893 0,00 3.644 0,00

6

Cheltuieli pentru microprod, activ. statiunilor did. 

experimentale 9.954 0,01 223 0,00 181 0,00 42 0,00 126 0,00

7

CHELTUIELI PENTRU CĂMINE ȘI CANTINE 

STUDENȚEȘTI 7.905.521 4,71 8.102.063 4,30 7.960.328 3,55 7.517.504 4,51 9.824.405 5,11

7,1 a)din hrană 766.581 0,46 612.031 0,32 761.376 0,34 850.588 0,51 1.007.992 0,52

7,2 b)din taxă cămin 7.138.940 4,25 7.490.032 3,97 7.198.952 3,21 6.666.916 4,00 8.816.413 4,59

EVOLUTIA CHELTUIELILOR IN PERIOADA 2013-2017





 
Raport privind starea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi  pentru anul 2017 

 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 24.   SITUAŢIA FINANCIARĂ PE SURSE DE FINANŢARE ŞI TIPURI DE  CHELTUIELI 

PENTRU ANUL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Directia Economica

LEI

Cheltuieli de 

personal %(4/3*100)

Bunuri si 

servicii* %(5/3*100)

Asistenta 

sociala** %(6/3*100) Burse %(7/3*100)

Cheltuieli de 

capital*** %(9/3*100)

0 1 2 3 4 5 6 7 9

1 Finantare de baza 118.639.105 60,27 119.905.914 62,41 110.130.832 91,85 9.775.082 8,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2 Venituri proprii 8.452.613 4,29 8.696.461 4,53 4.664.466 53,64 3.337.037 38,37 233.029 2,68 118.945 1,37 342.984 3,94

3 Cercetare si microprod 10.524.631 5,35 9.125.438 4,75 6.145.141 67,34 1.809.658 19,83 0,00 30.156 0,33 1.140.483 12,50

4 Fonduri externe neramb. 7.033.045 3,57 6.134.913 3,19 2.423.499 39,50 1.219.970 19,89 0,00 2.467.292 40,22 24.152 0,39

5 Dotari si Ob de investitii 2.800.000 1,42 2.200.226 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.226 100,00

6 Camine-Cantine 9.982.047 5,07 9.824.405 5,11 972.843 9,90 6.871.978 69,95 0,00 0,00 1.979.584 20,15

7 Subventii 11.194.398 5,69 9.821.972 5,11 5.264.354 53,60 4.557.618 46,40 0,00 0,00 0,00

8 Burse 26.313.904 13,37 25.680.750 13,37 0,00 0,00 0,00 25.680.750 100,00 0,00

9 Transp studenti+achiz calc. 1.213.644 0,62 742.679 0,39 0,00 0,00 742.679 100,00 0,00 0,00

10 Acorduri de grant ROSE 680.528 0,35

TOTAL 196.833.915 100,00 192.132.758 100,00 129.601.135 67,45 27.571.343 14,35 975.708 0,51 28.297.143 14,73 5.687.429 2,96

*Utilitati, materiale si obiecte de inventar, deplasari, prestari servicii, cofinatari temporare

**Transport studenti, subventii calculatoare, cazare individuala si premii studenti

***Ob. de investitii in continuare, reabilitari, consolidari

Obs.: Valoarea platilor este mai mare decat valoarea incasarilor in cazul surselor de finantare unde exista sold initial la 01.01.2017

SITUAȚIA FINANCIARĂ PE SURSE DE FINANȚARE ȘI TIPURI DE CHELTUIELI PE ANUL 2017

TOTAL 

PLATI,          

din care:

%
TIPURI DE CHELTUIELI

Nr.          

crt.
SURSE DE FINANTARE

TOTAL 

INCASARI
%



Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iași

Direcția Economica

Lei

Sold initial 

01.01.2017

Sold final 

31.12.2017

Sold initial 

01.01.2017

Sold final 

31.12.2017

Sold initial 

01.01.2017

Sold final 

31.12.2017
0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Automatica si Calculatoare 3.532.444 4.008.027 275.028 385.079 5.825 -23.783 260.099

2 Inginerie Chimica si Protectia Mediului -317.489 -2.292.008 236.655 69.168 1.355.305 1.694.767 0

3 Constructii si Instalatii 6.174.659 5.101.745 3.736.122 3.558.560 61.933 61.703 388.095

4

Constructii de Masini si Management 

Industrial -115.898 -471.987 -376.808 -509.503 349.307 292.114 18.600

5

Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia 

Informatiei -753.591 -471.501 497.796 720.385 99.798 42.629 500

6

Inginerie Electrica, Energetica si Informatica 

Aplicata 5.484.090 6.405.262 685.663 648.252 75.095 71.051 20.427

7
Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului

2.538.919 3.803.423 879.721 857.496 516.304 52.373 0

8 Mecanica 2.162.538 3.562.510 1.060.646 1.212.094 281.643 656.162 51.968

9 Stiinta si Ingineria Materialelor 3.347.697 4.032.323 347.978 261.091 -4.916 -34.121 53.017

10 Textile-Pielarie si Management Industrial -1.021.494 -2.046.274 -474.787 -598.798 151.765 193.664 228.494

11 Arhitectura "G.M. Cantacuzino" 1.935.043 2.187.605 1.295.345 1.551.444 4.347 -186.305 0

12

Departamentul de Pregatire a Personalului 

Didactic -530.405 -1.522.995 151.276 102.327

13 TOTAL FACULTATI 22.436.513 22.296.130 8.314.635 8.257.595 2.896.405 2.820.254 1.021.200

14 10% adm univ. -1.295.346 -2.486.403 351.691 574.421

15 0,50% fond biblioteca 411.203 397.005 10.790 13.337

16 0,15% protectia muncii 577.601 545.596

17 0,15% mark. Univ. -81.109 -133.429 -117.128 -117.128

18 0,15% DEAC 146.107 316.443

19 Fond Centralizat -7.864.373 -8.593.318 -2.730.279 -2.733.846

20 Rotaprint 169.642 158.788

21 Imprumuturi 0 -555.669 -452.946 -456.520 -371.523 824.469

22 Hotarari Judeccatoresti-DSS 0

23 Cheltuieli neelig. POR FEDR 0

24 Terti 0 0 -14.802 -5.498 -83.962 -105.043

25 Departamente 44.520 45.777

26 DSS 483.584 508.158

27 ECDL 107 107

28 TOTAL II -241.544 -1.360.788 -8.327.020 -8.950.988 -2.435.379 -2.127.726 824.469

29 TOTAL GENERAL 22.194.969 20.935.342 -12.385 -693.393 461.026 692.528 1.845.669

EVOLUȚIA DISPONIBILULUI ÎN ANUL 2017

Venituri proprii din chirii Imprumuturi 

din VP 2010-

2017

Nr.               

crt
Facultatea

Finantare de baza Venituri proprii



UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI

DIRECTIA ECONOMICA

                             RON

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Automatica si Calculatoare 6.086.501,58 5.979.463,62 7.315.817,71 7.218.968,87 6.760.561,33 7.055.334,04 8.967.143,68 10.646.614,65

2
Inginerie Chimica si 

Protectia Mediului 8.560.983,71 6.707.220,35 7.744.789,74 7.448.775,35 6.615.201,72 6.704.907,63 8.092.948,42 8.533.693,42

3 Constructii si Instalatii 14.927.120,33 14.832.675,89 14.556.903,65 14.263.329,26 12.723.876,04 11.055.471,86 13.030.074,71 13.959.212,95

4
Constructii de Masini si 

Management Industrial 7.075.281,53 6.027.361,24 5.107.870,87 5.914.694,80 5.794.616,48 5.899.727,22 7.330.973,88 8.520.530,65

5
Electronica, Telecomunicatii 

si Tehnologia Informatiei 5.057.926,45 4.986.333,95 4.910.926,21 4.784.559,36 4.996.511,27 5.193.057,03 6.667.935,76 8.284.076,15

6

Inginerie Electrica, 

Energetica si Informatica 

Aplicata
8.974.363,97 8.252.113,31 8.441.770,60 8.110.292,06 8.129.799,30 8.279.962,68 9.808.597,10 11.460.121,88

7
Hidrotehnica, Geodezie si 

Ingineria Mediului 5.397.527,71 5.487.544,72 5.368.415,22 5.935.655,51 5.862.424,75 5.990.280,80 7.534.551,21 8.202.937,79

8 Mecanica 6.199.742,06 6.238.531,30 7.134.977,19 7.808.884,71 7.050.574,90 7.059.048,03 9.207.576,48 11.553.795,36

9
Stiinta si Ingineria 

Materialelor 4.709.893,81 5.009.784,98 4.889.581,66 5.245.344,69 4.869.534,42 4.821.912,31 6.156.044,01 7.108.711,68

10
Textile-Pielarie si 

Management Industrial 8.104.953,63 6.872.594,48 8.216.877,29 9.158.868,09 7.584.642,86 6.891.991,55 8.964.699,49 9.804.031,89

11
Arhitectura "G.M. 

Cantacuzino"
2.031.615,11 2.356.166,42 2.156.451,91 2.400.471,27 2.534.244,29 2.641.034,79 3.536.525,98 4.233.382,42

12
Departamentul de Pregatire 

a Personalului Didactic 506.168,15 419.729,48 188.332,52 196.619,17 199.947,84 216.639,42 254.722,27 187.615,56

13 TOTAL FACULTATI 77.632.078 73.169.520 76.032.715 78.486.463 73.121.935 71.809.367 89.551.793 102.494.724

14 9% adm univ. 8.107.788,83 8.249.101,18 7.582.366,21 7.810.144,34 7.295.980,23 7.165.015,48 8.996.027,41 10.243.781,56

15 0,50% fond biblioteca 434.345,83 412.455,06 421.242,58 429.039,70 405.332,24 398.056,36 487.022,41 569.098,97

16 0,15% protectia muncii 130.303,75 123.736,51 126.372,77 128.711,91 121.599,67 119.416,90 146.106,73 170.729,69

17 0,15% mark. Univ. 130.303,75 123.736,51 126.372,77 128.711,91 121.599,67 119.416,90 146.106,73 170.729,69

18 0,30% D.M.I. 260.607,50 247.473,01 0,00 0,00

19 0,20%; 0,15% D.E.A.C. 173.738,30 164.981,99 0,00 0,00 146.106,73 170.729,69

20
Suma repartizata pentru dif. 

salariale cf Legii 17/2006

21
Suma repartizata pt. dif. 

Salariale cf Legii 221/2008 15.265.946,00 18.271.923,00

22
Suma repartizata pt. cresteri 

salariale an 2015 1.824.600,00

23
Suma repartizata pt. dif. 

Salariale cf. Legii 85/2016 7.377.951,00

24
Suma repartizata pt. hot. 

Jud. cf. OUG 83/2017 3.507.311,00

25 Proiecte FD-CNFIS 337.000,00 1.312.000,00

26 TOTAL II 9.237.088 9.321.484 8.256.354 8.496.608 23.210.458 27.898.429 17.636.321 16.144.381

27 TOTAL GENERAL 86.869.166 82.491.004 84.289.069 86.983.071 96.332.393 99.707.795 107.188.114 118.639.105

An 2017AN 2013AN 2012AN 2010 AN 2011 An 2014

EVOLUTIA FINANTARII DE BAZA 

IN PERIOADA 2010-2017

Nr.crt Facultatea An 2015 An 2016



Finantare de baza 60,27

Venituri proprii 4,29

Cercetare si microprod 5,35

Fonduri externe neramb. 3,57

Dotari si Ob de investitii 1,42

Camine-Cantine 5,07

Subventii 5,69

Burse 13,37

Transp studenti+achiz calc. 1,62

TOTAL

Finantare de baza 62,41

Venituri proprii 4,53

Cercetare si microprod 4,75

Fonduri externe neramb. 3,19

Dotari si Ob de investitii 1,15

Camine-Cantine 5,11

Subventii 5,11

Burse 13,37

Transp studenti+achiz calc. 0,39

TOTAL

60%

4%
5%

4%

1%

5%
6%

13%

2%

Situatia procentuala a incasarilor pe surse de finantare in anul 2017

Finantare de baza

Venituri proprii

Cercetare si microprod

Fonduri externe neramb.

Dotari si Ob de investitii

Camine-Cantine

Subventii

Burse

Transp studenti+achiz calc.

63%

5%

5%

3%

1%

5%

5%

13%

0% 0%

Situatia procentuala a cheltuielilor pe surse de finantare in anul 2017

Finantare de baza

Venituri proprii

Cercetare si microprod

Fonduri externe neramb.

Dotari si Ob de investitii

Camine-Cantine

Subventii

Burse

Transp studenti+achiz calc.



Cercet Chelt de personalBunuri si serviciiBurse Parteneri de cercetareChelt de capital

67,34 19,83 0,33 0 12,5

Fonduri Chelt de personalBunuri si serviciiAsistenta socialaBurse Chelt de capital

39,5 19,89 0 40,22 0,39

0%

67%

20%

0%
0%

13%

Situatia procentuala a platilor din cercetare in anul 2017

Chelt de personal

Bunuri si servicii

Burse

Chelt de capital

0%

40%

20%

0%

40%

0%

Situatia procentuala a platilor efectuate din fonduri 
externe nerambursabile in anul 2017

Chelt de personal

Bunuri si servicii

Burse

Chelt de capital



Chelt de personalBunuri si servicii

Finantare de baza 91,85 8,15

Venituri Chelt de personalBunuri si serviciiAsistenta socialaBurse Chel cap

53,64 38,37 2,68 1,37 3,94

92%

8%

Situatia procentuala a platilor efectuate din finantarea de baza in 
anul 2017

Chelt de personal

Bunuri si servicii

0%

54%38%

3% 1% 4%

Situatia procentuala a platilor efectuate din venituri proprii in anul 
2017

Chelt de personal

Bunuri si servicii

Asistenta sociala

Burse

Chel cap
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ANEXA NR. 25.  SITUAŢIA POSTURILOR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





la data de 31 DECEMBRIE 2017

T O V T O V T O V T O V T O V T O V T O V T O V T O V

1005 707 298

0 0 0

180 115 65 148 98 50 32 17 15 30 16 14 150 99 51

45 37 8 45 37 8 45 37 8

30 21 9 29 21 8 1 0 1 30 21 9

123 89 34 9 6 3 114 83 31 3 1 2 9 6 3 0 0 0 111 82 29

1383 969 414 231 162 69 147 100 47 33 17 16 234 163 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 82 29

364 268 96 127 99 28 237 169 68 101 53 48 132 101 31 109 103 6 4 3 1 4 2 2 14 6 8

110 82 28 104 80 24 6 2 4 0 0 0 110 82 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

474 350 124 231 179 52 243 171 72 101 53 48 242 183 59 109 103 6 4 3 1 4 2 2 14 6 8

1857 1319 538 462 341 121 390 271 119 134 70 64 476 346 130 109 103 6 4 3 1 4 2 2 125 88 37

8 0 8

Imobil Facultatea ICPM 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

Serviciul Tehnic 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Directia Economica 3 0 3 3 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0

D.G.A. 3 0 3 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 16 6 0 6 2 0 2 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 16

16 0 16 14 0 14 2 0 2 0 15 0 15 0 0 0 1 0 1

32 0 32 14 0 14 2 0 2 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

199 179 20 37 31 6 162 148 14 47 46 1 47 41 6 47 36 11 0 0 0 58 56 2

14 14 0 0 0 0 14 14 0 1 1 0 4 4 0 4 4 0 0 0 5 5 0

T O V T O V T O V

TOTAL FINANTARE 1857 1319 538 462 341 121 390 271 119

UTI - Venituri 16 0 16 6 0 6 2 0 2

Departamente 32 0 32 14 0 14 2 0 2

DSS - Subventii 199 179 20 37 31 6 162 148 14

DSS - Venituri 14 14 0 0 0 0 14 14 0

TOTAL GENERAL 2118 1512 606 519 372 147 570 433 137

T O V T O V T O V

DIDACTIC 1005 707 298

DIDACTIC Scoli Doctorale 0 0 0

DIDACTIC Venituri 8 0 8

DIDACTIC Departamente 16 0 16

TOTAL DIDACTIC 1029 707 322

TEHNIC DE LABORATOR 378 262 116 231 162 69 147 100 47

ADMINISTRATIV 498 350 148 251 179 72 247 171 76

DSS - Subventii 199 179 20 37 31 6 162 148 14

DSS - Venituri 14 14 0 0 0 0 14 14 0

TOTAL ADMINISTRATIV 711 543 168 288 210 78 423 333 90

TOTAL GENERAL 2118 1512 606 519 372 147 570 433 137

* Din care 2 posturi sunt ocupte prin detasare

** Din care 1 post este ocupt prin detasare

Pers. nedidactic 

391

Centralizator

Total posturi 

din care:

Pers. auxiliar didactic Pers. nedidactic 

Centralizator

Total posturi 

din care:

Pers. auxiliar didactic

570 433 65 550

Pers. Serviciu

Din total posturi

149 40217 4 3182 143159 160 1 189117 2

Curieri/arhivariPers. nedidactic 

Secretariat

Paza PompieriMuncitori Personal functPers. auxiliar didactic

4137

UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI

DIRECTIA RESURSE UMANE

 Finantarea de 

baza

Situatia posturilor 

Total posturi 

din care:

372 147TOTAL GENERAL 2118 1512 606 519

Centre

Personal Didactic

TOTAL Departamente

DSS - Venituri**

Personal 

auxiliar did. si 

nedid.din 

care:

 Venituri

DSS - Subventii*

Personal  Didactic

Personal aux.did. si nedid.

DSS

TOTAL VENITURI

Directia  Generala Administrativa

Alte compartimente

TOTAL ADMIN. CENTRALA

TOTAL FINANTARE

Tip de finantare

Personal Didactic

Personal Tehnic de laborator

Personal deservire facultati

TOTAL FACULTATI

Tipuri de personal

Personal Didactic - Scoli doctorale

Ad-tor sef/ Personal aprovizionare





 
Raport privind starea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi  pentru anul 2017 

 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 26. CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ UNIVERSITARĂ  AL 

UNIVERSITĂŢII  TEHNICE “GHEORGHE ASACHI “ DIN IAŞI 
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ANEXA NR. 27.  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A COMISIEI DE ETICĂ UNIVERSITARĂ A 

UNIVERSITĂŢII  TEHNICE “GHEORGHE ASACHI “ DIN IAŞI 
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