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I. PREZENTAREA UNIVERSITĂŢII  

 

I.1. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) este o instituţie de 

învăţământ superior de cercetare avansată şi cercetare de stat acreditată. De la înfiinţarea în 

1937, aceasta a funcţionat neîntrerupt şi sub denumirile: Şcoala Politehnică „Gh. Asachi” 

(Anexa 1.1.2. Monitorul Oficial nr. 284 din 08.121937_TUIASI) şi Institutul Politehnic 

„Gheorghe Asachi” (1948). Noua denumire datează din 1993 (Anexa 1.1.1. HG nr. 209 din 17 

mai 1993_ TUIASI), iar structura actuală este reglementată prin HG 580/ 2014 (Anexa 1.1.4. 

Structura universităţii) 

 

I.2. Misiunea universităţii  

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

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

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

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

comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional.    

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

şi obiectivele adoptate (Anexa 1.2.1. Misiunea şi obiectivele universităţii) în Carta 

Universităţii (Anexa 1.1.3. Carta TUIASI 30.09. 2011)  şi pe un plan multianual (Anexa 

A.1.2.2.a. Planul strategic 2012 – 2016) rolul de furnizor de educaţie, de cercetare ştiinţifică şi 

de cultură.  

 

I.3. Scurt istoric al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi 

Tradiţia culturală a oraşului Iaşi include şi preocupări pentru învăţământul universitar 

ingineresc. Astfel în Moldova anului 1562 are loc prima încercare de a pune bazele 

învăţământul superior, prin înfiinţarea Şcolii Latine de la Cotnari.  

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi are cea mai veche tradiţie în 

învăţământul ingineresc din România fiind continuatoarea a „un clas de inginerie şi de 

hotărnicie în limba română”, iniţiată de Gheorghe Asachi şi înfiinţată în cadrul Academiei 

greceşti din Iaşi (Academia Domnească) la data de 15 Noiembrie 1813, prin decretul semnat de 

Scarlat Calimachi. Această şcoală poate fi considerată nucleul învăţământului tehnic superior 

din Moldova, învăţământ continuat între anii 1834-1847 la Academia Mihăileană şi, ulterior, în 

cadrul Universităţii din Iaşi prin Şcoala de Electricitate Industrială (din 1910),  Institutul 

Electrotehnic (1912) şi Catedra de Chimie Tehnologică (din 1911).  

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.2.%20_Monitorul%20Oficial%20284%20din%2008121937_TUIASI.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.1.%20HG%20nr.%20209%20din%2017%20mai%201993_TUIASI.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.1.%20HG%20nr.%20209%20din%2017%20mai%201993_TUIASI.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.4.%20Structura%20Universitatii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.4.%20Structura%20Universitatii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.2.1.%20Misiunea%20si%20obiectivele%20universitatii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.3.%20Carta%20TUIASI%2030.09.2011.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20A.1.2.2.%20a.%20%20Planul%20strategic%20pentru%202012-2016.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20A.1.2.2.%20a.%20%20Planul%20strategic%20pentru%202012-2016.pdf
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La data de 7 noiembrie 1912, Facultatea de ştiinţe din cadrul Universităţii din Iaşi a fost 

transformată într-o secţie independentă de învăţământ superior pentru predarea electrotehnicii, 

chimiei aplicate şi ştiinţelor agricole. Acest eveniment reprezintă ”certificatul de naştere” a ceea 

ce mai târziu a devenit Institutul Politehnic din Iaşi (Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” 

din Iaşi de astăzi), respectiv a Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 

şi a Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului. 

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

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

Universităţii din Iasi prin înfiinţarea Şcolii Politehnice „Gh. Asachi ”din Iaşi, ca instituţie distinctă 

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

de la acea dată titlul de inginer. Universitatea şi-a început activitatea la 1 Octombrie 1938, 

având în componenţă trei facultăţi: Chimie Industrială, Electrotehnică şi ştiinţe Agricole, dintre 

care primele două aveau sediul în Iaşi iar a treia la Chişinău. Primele diplome au fost eliberate 

în 1940. 

Prin reforma învăţământului din anul 1948 se înfiinţează Institutul Politehnic "Gh.Asachi" 

din Iaşi, cu patru facultăţi şi zece specializări: Chimie industrială (chimie minerală, pielărie), 

Inginerie civilă, Electrotehnică, Mecanică (inginerie termodinamică, hidrotehnică, construcţii de 

maşini, inginerie aero – navală) cu durata studiilor de cinci ani. 

Institutul Politehnic din Iaşi a funcţionat până în anul 1990 cu 6 facultăţi şi multe 

specializări nou create. În anul 1990 au fost înfiinţate patru noi facultăţi, provenind din facultăţile 

de Electrotehnică şi Mecanică.  

În anul 1993 denumirea de ”Institutul Politehnic din Iaşi” a fost înlocuită cu Universitatea 

Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi. În 2004 secţia de Arhitectură din cadrul Facultăţii de 

Construcţii şi Instalaţii a devenit Facultatea de Arhitectură "G.M. Cantacuzino" şi de atunci în 

cadrul TUIASI funcţionează 11 facultăţi (Tabelul 1.1.). 

Începând cu anul 2005, sistemul de învăţămant este organizat în conformitate cu 

principiile Bologna, după cum urmează: programe de Licenţă (durata de 4 ani pentru ingineri şi 

6 ani de studii integrate pentru arhitecţi), programe de Master (durata de 2 ani), programe de 

Doctorat cu un pronunţat caracter de cercetare, având o durată de 3 ani, programe post 

doctorale şi cursuri postuniversitare de formare şi dezvoltare profesionala continuă.  

 Alte detalii privind evoluţia istorică a universităţii se oferă în Anexa I.3.1. Breviar de date 

istorice. 

Tabelul 1.1. Facultăţile Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi 

Nr. 

crt. 
Facultatea de An înfiinţare 

http:// 

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

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

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20I.3.1.%20Breviar%20de%20date%20istorice.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20I.3.1.%20Breviar%20de%20date%20istorice.pdf
http://www.ace.tuiasi.ro/
http://www.ch.tuiasi.ro/
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Mediului 

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

4. 
Construcţii de Maşini şi 

Management Industrial 
1990 

www.cm.tuiasi.ro 

5. 
Electronică, Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei 
1990 

www.etc.tuiasi.ro 

6. 
Inginerie Electrica, Energetica si 

Informatica Aplicata 
1937 

www.ee.tuiasi.ro 

7. 
Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria 

Mediului 
1962 

www12.tuiasi.ro/facultati/hidro/ 

8. Mecanică  1948 www.mec.tuiasi.ro 

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

10. 
Textile – Pielărie şi Management 

Industrial 
1952 

www.tex.tuiasi.ro 

11. Arhitectură „G. M. Cantacuzino”  2003 www.arhitectura.tuiasi.ro/ 

 

I.4. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi în actualitate 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi are o dimensiune de cercetare foarte 

importantă, fiind recunoscută din 2011 ca universitate de cercetare avansată şi educaţie, 

concentrându-se permanent pe cercetarea interdisciplinară, inovare şi transfer de cunoştinţe.  

Creşterea calităţii personalului de cercetare şi angajarea acestuia în obţinerea 

performanţei constituie o o preocupare constantă a activităţilor de cercetare,  a recunoaşterii şi 

vizibilităţii universităţii noastre la nivel naţional şi internaţional. 

În cadrul universităţii sunt acreditate 23 centre de cercetare/excelenţă (acreditate de 

CNCSIS) şi 9 colective de cercetare la nivelul facultăţilor precum şi laboratoare performante 

concentrate pe cercetarea ştiinţifică, crearea şi transferul de cunoştinţe. 

Aceste centre şi laboratoare de cercetare permit personalului de cercetare să candideze 

pentru obţinerea de granturi naţionale şi internaţionale de cercetare, contracte de cercetare cu 

industria sau cu organizaţii guvernamentale; de asemenea, sprijină programele de cercetare 

doctorale şi post doctorale, activitatea lor plasând universitatea noastră în topul românesc al 

cercetării ştiinţifice. 

Şcoala Ieşeană de Inventică are o tradiţie de 40 de ani la TUIASI şi a creat cel putin 65% 

dintre brevete la nivelul României în ultimii 12 ani. Ca urmare  a acestui fapt, universitatea 

noastră a câştigat Trofeul Creativităţii acordat de OSIM precum şi multe premii în urma 

participării la saloane naţionale şi internaţionale ale creativităţii.  

Managementul şi monitorizarea activităţilor de cercetare şi inovare sunt realizate de către 

Prorectoratul Cercetare Stiinţifică şi CCTT Polytech. 

În anul 2009 Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi a fost evaluată instituţional 

de ARACIS, iar Consiliul ARACIS a eliberat Certificatul prin care i-a fost acordat calificativul 

„Grad de încredere ridicat”.  

http://www.ce.tuiasi.ro/
http://www.cm.tuiasi.ro/
http://www.etc.tuiasi.ro/
http://www.ee.tuiasi.ro/
http://www12.tuiasi.ro/facultati/hidro/
http://www.mec.tuiasi.ro/
http://www.sim.tuiasi.ro/
http://www.tex.tuiasi.ro/
http://www.arhitectura.tuiasi.ro/
http://www.arhitectura.tuiasi.ro/
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Tot în anul 2009, universitatea a fost acreditată ca instituţie de interes pentru sistemul 

românesc de cercetare, drept recunoaştere a rezultatelor ştiinţifice obţinute la nivel naţional 

pentru perioada 2003 – 2007, clasându-se, ca nivel de performanţă, între primele cinci 

universităţi de cercetare din ţară. 

În cadrul procesului naţional pentru clasificarea universităţilor, coordonat de MECTS, 

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi a fost evaluată ca fiind universitate de 

cercetare avansată şi educaţie şi a fost clasificată pe locul doi în cadrul universităţilor tehnice. În 

urma ierarhizării programelor de studiu la nivel naţional a rezultat o distribuție omogenă a 

programelor de studiu din universitate; 11 programe de studiu au fost clasificate în clasa A şi 

doar 3 programe au fost clasificate în clasa B, din totalul de 14 programe de studii evaluate. 

În urma evaluarii independente (Exerciţiul Naţional de Evaluare a Cercetării, ENEC) 

condusă de UEFISCDI prin intermediul unui proiect finanţat din fonduri structurale, Universitatea 

Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi a obţinut rezultate foarte bune în evaluarea programelor de 

cercetare şi doctorale (3 domenii pe locul I, 5 domenii pe locul II şi 6 domenii pe locul IV). 

În anul 2012, cu sprijinul unui proiect finanţat din fonduri structurale ”Performanţă în 

cercetare, performanţă în calitatea predării, divesitate şi inovare în cadrul universităţilor 

româneşti”, coordonat de UEFISCDI, Universitea Tehnica ”Gheorghe Asachi” din Iaşi Ia fost 

evaluată extern instituţional internaţional şi de către Asociaţia Universităţilor Europene (EUA) 

prin intermediul Programului Instituţional de Evaluare (IEP) inclus în Registrul European al 

Agenţiilor pentru Calitate. Raportul de evaluare al EUA (Anexa I.3.2. Raport de evaluare EUA) 

confirmă pe de o parte rezultatele precedentelor multiple evaluări externe naţionale, dar 

deschide şi noi perspective privind politica de evaluare şi asigurare a calităţii şi managementul 

calităţii în universitate. 

Analiza clasamentului Webometrics de vizibilitate a universităţilor din lume, din Europa şi 

din România, în perioada de evaluare, confirmă poziţia în Top 100 a Universităţii Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi (Tabelul 1.2.). 

Tabelul 1.2. Poziţia TUIASI în  clasamentul Webometrics de vizibilitate 

Poziţia TUIASI  în clasament 2010 2011 2012 2013 2014 

În clasamentul universităţilor din lume: Top 
12000 

1262 1245 1248 1249 1251 

În clasamentul universităţilor din Europa 
Centrală şi de Est: Top 100 

58 65 82 73 65 

 
Sursa: Regional and Global Ranking of world universities January 2009; July 2010; July 2011; 
January 2013; January 2014; January 2015,  http://www.webometrics.info/en/Europe 

 

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

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

2014, sunt prezentate în Anexa I.3.3. Pozitia TUIASI in Clasamentul Webometrics  

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20I.3.2.%20Raport%20de%20evaluare%20EUA.pdf
http://www.webometrics.info/en/Europe
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20I.3.3.%20Pozitia%20TUIASI%20in%20clasamentul%20Webometrics.pdf
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 Este de remarcat poziţia întâi în topul universităţilor tehnice din Romania şi a patra în 

topul general al universităţilor din Romania. 

I.5. Facultăţi şi departamente 

Prin HG 580/ 2014, structura Universităţii Tehnce “Gheorghe Asachi” din Iaşi, 

cuprinde  11 facultăţi. Acesora li se adaugă Departamentul Pentru Pregătirea 

Personalului Didactic (DPPD), subordonat direct conducerii universităţii. Structura 

programelor de studiu organizate la nivelul facultăţilor cuprinde actualmente 62 

programe de studii pentru licenţă şi 82 programe pentru master (Anexa 1.1.4. Structura 

universităţii) 

I.5.1. Facultatea de Automatică şi Calculatoare 

Facultatea de Automatică şi Calculatoare a fost înfiinţată în anul 1990 de un grup de 

profesori specializaţi în domeniile Automatică şi Calculatoare din cadrul Facultăţii de 

Electrotehnică. Primele cursuri de Automatică (1959) şi de Calculatoare (1963) au fost introduse 

în cadrul planurilor de învăţământ ale Facultăţii de Electrotehnică, iar în 1977, ca rezultat al 

dezvoltării acestor ramuri noi ale ştiinţei şi al acumulării experienţei în aceste domenii de către 

personalul didactic, s-a organizat un program academic distinct în domeniul automaticii şi 

calculatoarelor. 

Facultatea de Automatică şi Calculatoare oferă absolvenţilor săi, printr-o educaţie de 

calitate, cunoştinţe solide în domeniul ingineriei sistemelor şi al controlului automat, precum şi în 

domeniul calculatoare şi tehnologia informaţiei. Importantă pentru misiunea facultăţii este şi 

performanţa în cercetarea ştiinţifică clădită pe baza colaborării stânse cu industria şi mediul 

academic. 

Programe de studii universitare: Facultatea de Automatică şi Calculatoare organizează 

în cadrul celor două departamente de Automatică şi Informatică aplicată şi, respectiv, 

Calculatoare, programe de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat în două domenii: 

Ingineria sistemelor şi Calculatoare şi tehnologia informaţiei.  

Primul domeniu oferă următoarele programe de studii universitare: Licenţă: Automatică 

şi informatică aplicată; Master: Sisteme de control încorporate (partener Continental Automotive 

România), Sisteme şi Control automat, Systems and Control (cu predare în limba engleză),  

Al doilea domeniu oferă următoarele programe de studiu: Licenţă: Calculatoare şi 

Tehnologia informaţiei; Master: Calculatoare încorporate, Sisteme distribuite şi tehnologii web; 

Distributed Systems and Web Technologies (cu predare în limba engleză). 

Toate programele de studii universitare oferite sunt acreditate de Agenţia Română de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), fapt ce constituie o garanţie a 

standardelor ridicate oferite de acestea, impuse de profesia de inginer. 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.4.%20Structura%20Universitatii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.4.%20Structura%20Universitatii.pdf
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Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară în 3 centre de cercetare, acreditate de către 

CNCSIS şi în cadrul şcolii doctorale. Cele 3 centre de cercetare sunt: Ingineria Sistemelor şi 

Tehnologia Informaţiei (continuă activitatea Centrului de excelenţă "Teoria şi ingineria 

sistemelor"), Echipamente şi Programe Inteligente (centru CNCSIS de tip C) şi Automatică şi 

Informatică Tehnică (centru CNCSIS de tip C).  

Şcoala doctorală oferă programe de studii de 3-4 ani în două domenii: Ingineria 

sistemelor (5 conducători de doctorat); Calculatoare şi tehnologia informaţei (3 conducători de 

doctorat).  

Facultatea este co-organizator al conferinţei internaţionale ICSTCC (The International 

Conference on System Theory, Control and Computing), co-sponsorizată tehnic de IEEE 

Control Systems Society, iar lucrările sunt publicate în baza de date IEEEXplore Digital Library 

şi sunt indexate ISI Web Of Science. Din 1991, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi are secţia 

Automatic Control and Computer Science, indexată BDI şi B+ de către CNCSIS, care 

promovează rezultatele cercetărilor ştiinţifice din cele două domenii. 

Mai multe informaţii se pot obţine accesând site-ul facultăţii: www.ace.tuiasi.ro 

I.5.2. Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului (FICPM) are misiunea unei unităţi 

de învăţământ şi cercetare care asigură pregătirea de specialişti în domeniile Inginerie chimică, 

Ingineria mediului, Inginerie şi management, prin studii universitare de licenţă, master, doctorat 

şi programe post-doctorale. Facultatea are posibilitatea de a oferi servicii în domeniile cercetării 

ştiinţifice, a pregătirii continue şi educaţiei permanente prin programe de cercetare, cursuri post-

universitare şi de perfecţionare pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi 

pentru alte tipuri de specialişti. In cadrul studiilor de Licenţă funcţionează 9 specializări, 

acreditate ARACIS, după cum urmează: Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului, 

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie, ştiinţa şi ingineria 

polimerilor, Ingineria fabricaţiei hârtiei, Inginerie chimică, Inginerie biochimică, Chimie 

alimentară şi tehnologii biochimice, Ingineria şi protecţia mediului în industrie, Inginerie 

economică în industria chimică şi de materiale. De asemenea, există 6 programe de Master, 

toate acreditate ARACIS: Biomateriale polimerice şi bioresurse, Controlul şi procesarea 

alimentelor, Ingineria procedeelor nepoluante, Produse farmaceutice şi cosmetice, 

Managementul mediului, respectiv Environmental management and sustainable energy 

(program în limba engleză).  

În anul 2012, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului a celebrat 100 de ani 

de existenţă, de performanţe educaţionale şi de cercetare ştiinţifică. În prezent, în cadrul 

Facultăţii funcţionează 4 Departamente şi anume: Departamentul de INGINERIE ORGANICĂ ŞI 

BIOCHIMICĂ care are în componenţă colectivele de Ingineria Substanţelor Organice, Inginerie 

http://www.ace.tuiasi.ro/
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Biochimică şi Chimie Generală;  Departamentul de POLIMERI NATURALI ŞI SINTETICI ce 

cuprinde colectivele de Polimeri sintetici, Ingineria fabricaţiei hârtiei şi Chimie organică;  

Departamentul de INGINERIE CHIMICĂ ce are în componenţă colectivele de Chimie 

anorganică, Chimie fizică, Fenomene de transfer, Informatică aplicată şi Ingineria produselor 

anorganice;  Departamentul de INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL MEDIULUI ce are în 

componenţă colectivele de Ingineria şi Managementul Mediului şi Chimie analitică şi controlul 

calităţii. În FICPM funcţionează Centrul de Cercetare de Excelenţă «Polimeri», în cadrul căruia 

îşi derulează activitatea Platforma de cercetare interdisciplinară – Materiale Macromoleculare 

Înalt Performante. Un al doilea laborator dotat cu o aparatură de excepţie este cel de Inginerie 

biochimica si biotehnologie. De asemenea, în cadrul departamentului de Managementul 

Mediului, funcţionează Centrul de cercetare Ingineria Mediului şi Evaluarea Impactului.  

Cadrele didactice din Facultate sunt recunoscute internaţional prin colaborările pe care 

le deţin în programe de cercetare ştiinţifică şi educaţională cu universităţi de renume din 

străinătate (Franţa, Norvegia, Germania, Finlanda, Belgia, Polonia, Grecia, Spania, Portugalia, 

Italia, Marea Britanie, Suedia, Bulgaria, Olanda, Republica Moldova, Canada, Japonia, 

Danemarca, Mexic etc.). Anual FICPM publică 180-200 de articole în reviste cotate ISI, ceea 

ce-i asigură o foarte bună vizibilitate externă. Ca urmare a clasificării universităţilor şi ierarhizării 

programelor de studii efectuate în anul 2011, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediului a obţinut performanţa ca toate cele 3 domenii de studiu să fie ierarhizate în categoria 

A, pe primele locuri la nivel naţional. 

Mai multe informaţii se pot obţine accesând site-ul facultăţii: 

http://www.ch.tuiasi.ro/index.html 

 I.5.3. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii 

Facultatea de Construcţii de la Politehnica Gheorghe Asachi din Iaşi  s-a înfiinţat în baza 

Decretului Lege nr.989 din 13 noiembrie 1941, publicat în ”Monitorul Oficial” nr. 270. În anul 

2011, Facultatea de Construcţii şi Instalaţii a sărbătorit 70 de ani de existenţă, cu performanţe 

educaţionale şi de cercetare ştiinţifică. 

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi este singura şcoală de inginerie de acest tip 

din Moldova, cu o largă tradiţie în învăţământul ingineresc. Misiunea principală este de a crea şi 

dezvolta cunoaşterea ştiinţifică în inginerie civilă, pe care o transferă generaţiilor următoare. 

Obiectivul esenţial este să servească societatea prin educaţie continuă pe toată durata vieţii.  

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii asigură o ofertă educaţională flexibilă în domeniile 

Inginerie Civilă şi Ingineria Instalaţiilor. Instruirea de specialitate efectuată în programe cu 

predare în limba română la cursuri de zi (3 programe de licenţă şi 9 de master) şi în Limba 

engleză (1 program de licenţă şi un program de master) oferind absolvenţilor o angajare 

http://www.ch.tuiasi.ro/index.html
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imediată în unităţile industriale, institutele de cercetare şi proiectare, birourile de consultanţă 

atât în ţară cât şi în străinătate.  

Programele de studii universitare de licenţă, acreditate, sunt: 

Domeniul Inginerie civilă, cu Programele: Construcţii civile, industriale şi agricole; Căi ferate, 

Drumuri şi poduri; Inginerie civilă (în limba engleză). 

Domeniul Ingineria instalaţiilor, cu programul Instalaţii pentru construcţii. 

Studiile universitare de master, acreditate în domeniul Domeniul Inginerie civilă şi 

Instalaţii, au în componenţă următoarele programele: Inginerie Structurală, Ingineria Clădirilor,  

Infrastructuri Moderne pentru Transporturi, Inginerie Structurală cu predare în limba engleză, 

Inginerie Geotehnică, Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor, Materiale şi Produse 

Performante pentru Construcţii, Management şi Tehnologii Speciale în Construcţii, Evaluare şi 

Administrare Imobiliară, Instalaţii pentru Construcţii. 

Programul de pregătire prin doctorat poate fi urmat la forma cu frecvenţă (cu bursă/fără 

bursă), cu taxă şi în cotutelă (în ţară şi în străinătate) şi reprezintă al treilea ciclu de pregătire 

universitară avansată în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, domeniul Inginerie civilă. 

Perfecţionarea continuă a tinerilor cercetători s-a realizat în cadrul proiectului 4D-POSDOC 

(2010-2013) ”Sustenabilitate în inginerie civilă”, Evaluarea ciclului de viaţă al lucrărilor de 

construcţii, Evaluarea impactului folosirii energiilor neconvenţionale, Folosirea Eco materialelor 

în creşterea performanţelor structurale a structurilor şi terenurilor de fundare.  

În prezent, în cadrul Facultăţii funcţionează şase departamente: Departamentul de Beton, 

Materiale, Tehnologie şi Management; Departamentul de Căi de Comunicaţii şi Fundaţii; 

Departamentul de Construcţii Civile şi Industriale; Departamentul de Ingineria Instalaţiilor; 

Departamentul de Mecanica Structurilor; Departamentul de Comunicare  Grafică. 

Cadrele didactice ale facultăţii urmăresc în permanenţă adaptarea la cele mai noi cerinţe 

ale pieţei muncii prin perfecţionare profesională, căutând diverse metode de a oferi studenţilor 

cunoştinţe şi abilităţi actuale şi de perspectivă din domeniul construcţiilor şi a disciplinelor 

conexe, introducând noi discipline obligatorii, opţionale sau liber alese, care permit o formare 

amplă şi adecvată a viitorilor ingineri constructori. Cadrele didactice desfăşoară o activitate 

ştiinţifică susţinută prin programe doctorale, granturi de cercetare finanţate pe plan naţional sau 

internaţional, prin contracte de cercetare/proiectare încheiate cu agenţi economici şi mobilităţi 

naţionale/internaţionale, în cadrul programelor la nivelul Uniunii Europene sau a altor organisme 

internaţionale.  

În cadrul mobilităţilor ERASMUS pentru studenţi şi cadre didactice, anual, un număr de 40 

de studenţi şi cadre didactice din Facultate beneficiază de granturi pentru stagii de pregătire 

profesională şi predare. De asemenea, studenţii şi cadrele didactice ale universităţilor partenere 

(University of Applied Sciences of Konstanz Germany, Ruhr University of Bochum, University of 

Sheffield, City University, University of East London, Universida du Catalunya, University of 



 

PARTENER 

 

 

13 

Patras, Napoli University, Firenze University, Universita degli Studi di Udine, Universite de 

Reims, Universite d'Artois, Universite d'Orleans) efectuează stagii de pregătire/predare la 

Facultatea noastră. 

Mai multe informaţii se pot obţine accesând site-ul facultăţii: www.ce.tuiasi.ro.  

I.5.4.  Facultatea de Construcţii de Maşini si Management Industrial 

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial a luat fiinţă în cadrul 

Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi, ca urmare a evoluţiei fireşti a activităţii academice, 

odată cu divizarea în Ianuarie 1990 a Facultăţii de Mecanică înfiinţată în Octombrie 1948. Între 

1990 şi 1993 a funcţionat sub denumirea de Facultatea de Tehnologia Construcţiilor de Maşini, 

între 1993 şi 2007 sub denumirea de Facultatea de Construcţii de Maşini iar din 2007, pe baza 

Hotărârii de Guvern 676 / 28.06.2007 a căpătat noua denumire. 

Corpul profesoral al facultăţii include 70 cadre didactice organizate în cinci departamente, 

Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Maşini Unelte şi Scule, Fizică, Mecanică Teoretică şi 

Mecanica Fluidelor, Maşini şi Acţionări Hidraulice si Pneumatice. În anul universitar 2014/2015 

un număr de 1148 studenţi în cadrul tuturor formelor de învăţământ de licenţă, master sau 

doctorat, frecventează cursurile Facultăţii de Construcţii de Maşini şi Management Industrial. 

Facultatea de Construcţii de Maşini si Management Industrial are ca misiune 

desfăşurarea de activităţi didactice şi de cercetare la nivelul tuturor formelor de pregătire prin:  

a) Realizarea unui învăţământ tehnic superior modern, competitiv la nivel naţional şi 

internaţional, pregătind specialişti în următoarele domenii: Inginerie industrială, Inginerie 

mecanică, Inginerie şi management. 

b) Desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în scopul 

dezvoltării cunoaşterii şi a diseminării acesteia  prin predare, contribuind astfel la progresul 

ştiinţific şi tehnologic, precum şi la formarea de specialişti creativi, capabili de a realiza 

performanţe tehnico-ştiinţifice în domeniile lor de activitate. 

c) Oferirea de servicii ştiinţifice, expertiză şi consultanţă, precum şi programe de formare 

continuă către comunitate şi agenţi economici; 

d) Promovarea excelenţei ştiinţifice şi didactice bazată pe valoare şi rezultate. 

Oferta educaţională este structurată pe trei cicluri de învăţământ: licenţă, masterat şi 

doctorat. La absolvirea studiilor de licenţă se susţine un examen de diplomă şi se primeşte 

diploma de inginer. La absolvirea studiilor de masterat se susţine examen de disertaţie şi se 

primeşte diploma de master. De asemenea, absolvenţii cu diplomă de inginer sau de master pot 

urma pregătirea prin doctorat la forma cu frecvenţă sau fără frecvenţă (3 ani) după care pot 

primi diploma de doctor. Facultatea de CMMI organizează şi cursuri postuniversitare şi pentru 

perfecţionarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. 

http://www.ce.tuiasi.ro/
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Structurarea ofertei educaţionale pe cele 3 domenii de studiu este realizată astfel: 

Domeniul Inginerie industrială, prin 3 programe de licenţă (Tehnologia Construcţiilor de Maşini, 

Maşini – unelte şi sisteme de producţie, Ingineria Sudării) şi 5 programe de master (Tehnologii 

avansate de fabricaţie, Managementul şi tehnologia producţiei, Concepţia şi fabricaţia asistată 

de calculator, Sisteme micromecanice, Inginerie şi management în fabricaţia maşinilor); 

Domeniul inginerie mecanică prin 2 programe de licenţă (Mecanică Fină şi Nanotehnologii, 

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice) şi unul de master (Mecanica fluidelor aplicată); 

Domeniul Inginerie şi management, printr-un program de licenţă (Inginerie economică în 

domeniul mecanic) şi unul de master (Antreprenoriat Industrial). 

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial pregăteşte şi specialişti în 

învăţământ postuniversitar, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de 

perfecţionare. 

Facultatea de CMMI promovează cooperarea la nivel naţional şi internaţional prin 

dezvoltarea în parteneriat a unor programe de cercetare ştiinţifică şi/sau de învăţământ cu 

universităţi din ţară şi străinătate. Colectivele de cercetare din facultate, compuse din cadre 

didactice şi studenţi, au fost în permanent contact cu lumea ştiinţifică din afara graniţelor ţării. 

Aceste contacte s-au intensificat şi dezvoltat în ultimii ani, în cadrul unor programe comune de 

schimburi de studenţi şi profesori cu ţări precum: Franţa, Germania, SUA, Grecia, Portugalia, 

Spania, Belgia, Italia, Danemarca, Ucraina, Anglia, Republica Moldova. Proiectele comune au 

în vedere atât realizarea de activităţi didactice cât şi de cercetări ştiinţifice de interes 

fundamental cu deschidere spre aplicaţii în diferite domenii - de la cercetarea teoretică la cea 

experimentală. Aceste activităţi se concretizează în forme ca: cercetare fundamentală pe bază 

de planuri interne, cercetare aplicativă, cercetare pe bază de contracte şi granturi, cercetare 

ştiinţifică în cadrul elaborării tezelor de doctorat, colaborări ştiinţifice cu universităţi şi centre de 

cercetare din străinătate, organizarea de simpozioane, participări la congrese interne şi 

internaţionale. Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial este recunoscută 

atât la nivel naţional cât şi internaţional, cu numeroase premii şi medalii câştigate la saloane 

naţionale şi internaţionale de inventică. 

Mai multe informaţii se pot obţine accesând site-ul facultăţii: www.cm.tuiasi.ro. 

 I.5.5.  Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei  

În cadrul Institutului Politehnic “Gheorghe Asachi” din Iaşi, la Facultatea de 

Electrotehnică, din anul universitar 1971/1972 s-a înfiinţat o secţie de Electronică Aplicată, a 

cărei denumire devine, în anul universitar 1975/1976, “Electronică şi Telecomunicaţii”, 

funcţionând cu trei specializări: Electronică Aplicată, Radiotehnică, Telefonie-telegrafie. În 1990, 

fosta Facultate de Electrotehnică s-a divizat în trei facultăţi (Electronică şi Telecomunicaţii, 

Automatizări şi Calculatoare, Electrotehnică). Denumirile specializărilor au fost specificate în HG 

http://www.cm.tuiasi.ro/
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nr. 1335 din 27 decembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 36 din 21.01.2002 şi 

modificată prin H.G. 682 / 2003 şi HG 896/ 2004. Denumirea actuală a facultăţii a fost 

schimbată în 2008, conform HG 635 din 2008 (Anexa A.I.5.5. Documente înfiinţare programe 

studii). 

Facultatea are în componenţă patru departamente: Bazele Electronicii, Electronică 

aplicată şi sisteme inteligente, Telecomunicaţii şi, respectiv, Matematică şi Informatică. 

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei organizează, în 

prezent, patru programe de studii de licenţă acreditate „Electronică aplicată”, „Microelectronică, 

Optoelectronică şi Nanotehnologii”, “Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii”, “Tehnologii şi 

Sisteme de Telecomunicaţii” în limba engleză şi şase programe de studii de masterat 

acreditate: Radiocomunicaţii digitale, Reţele de comunicaţii, Proiectarea circuitelor VLSI 

avansate, Sisteme avansate în electronica aplicată, Sisteme electronice inteligente şi 

informatică industrială, Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor. Specializarea “Tehnologii 

şi Sisteme de Telecomunicaţii” a fost acreditată prin transformare din specializarea 

“Telecomunicaţii”, conform Legii 288/2005, în sistemul de licenţă de 4 ani, în cadrul domeniului 

“Inginerie electronică şi telecomunicaţii”, prin HG 88 şi HG 916 din 2005, HG 1175 din 2006. 

Conform Cartei Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, aceasta este o 

universitate de cercetare avansată şi educaţie. În facultatea Electronică, Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei, se desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul fundamental 

“Ştiinţe inginereşti”,  prin cele trei centre de cercetare acreditate CNCSIS şi declarate centre de 

excelenţă, coordonate de Prorectoratul Cercetare Ştiinţifică, iar proiectele de cercetare-

dezvoltare cu finanţare naţională se derulează prin Centrul de Cercetare şi Transfer Tehnologic 

Polytech (CCTT Polytech) (http://polytech.tuiasi.ro). 

Facultatea dispune de o bază materială adecvată desfăşurării activităţilor tuturor 

programelor de studii organizate, precum şi a activităţilor de cercetare. Prin contractele de 

cercetare în derulare, aceasta este în permanenţă îmbogăţită şi actualizată. 

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Iaşi are relaţii de 

colaborare, convenţii de colaborare şi programe de mobilităţi pentru studenţi şi cadre didactice 

(Erasmus) cu numeroase universităţi şi institute de învăţământ din străinătate, din ţări precum:  

Belgia, Franţa, Grecia, Polonia, Portugalia, Spania şi altele. 

Mai multe detalii se găsesc pe pagina facultăţii: www.etti.tuiasi.ro.  

I.5.6.  Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 

 Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată (Anexa A.I.5.6. 

Document înfiinţare IEEIA) are o activitate de peste 75 de ani în cadrul Universităţii Tehnice 

“Gheorghe Asachi” din Iaşi, iar anterior acestei perioade, mai exact în perioada 1910-1937, a 

avut o activitate de încă 27 de ani ca secţie în cadrul Universităţii din Iaşi. De altfel, în anul 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20I.5.5.%20Documente%20infiintare%20programe%20de%20studii%20ETTI.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20I.5.5.%20Documente%20infiintare%20programe%20de%20studii%20ETTI.pdf
http://polytech.tuiasi.ro/
http://www.etti.tuiasi.ro/
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20I.5.6.%20Document%20infiintare%20IEEI.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20I.5.6.%20Document%20infiintare%20IEEI.pdf
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2010, facultatea a sărbătorit Centenarul învăţământului electrotehnic în România, învăţământ 

iniţiat la Iaşi. 

 Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată are în structura sa 4 

departamente: Electrotehnică, Energetică, Măsurări Electrice şi Materiale Electrotehnice, 

Utilizări, Acţionări şi Automatizări Industriale, fiecare departament patronând una sau două 

programe de studii de licenţă şi unul sau două de master. Departamentele sunt constituite pe 

baza specializării cadrelor didactice ce fac parte din acestea. Pe lângă acestea există 

Departamentul administrativ şi Secretariatul. 

 Conducerea facultăţii este asigurată la nivel executiv de Biroul Consiliului Facultăţii, 

format din Decan, Prodecani, Directori de departament, Administrator şef şi un reprezentant al 

sindicatului, iar la nivel operaţional de către Consiliul facultaţii. 

Studii de licenţă: Domeniul Inginerie electrică: Electronică de putere şi acţionări 

electrice, Electromecanică, Instrumentaţie şi achiziţii date, Sisteme electrice, Inginerie electrică 

şi calculatoare – în limba engleză (Electrical Engineering and Computers); Domeniul Inginerie 

energetică: Ingineria sistemelor electroenergetice, Managementul energiei, Termoenergetică; 

Domeniul Inginerie şi management: Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi 

energetic; Domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate: Informatică aplicată în inginerie electrică; 

Studii de master: Domeniul Inginerie electrică: Conversia energiei şi controlul mişcării, 

Sisteme electrice avansate, Sisteme informatice de monitorizare a mediului; Domeniul Inginerie 

energetică: Management energie – mediu, Managementul sistemelor de energie; Domeniul 

Inginerie şi management: Inginerie şi management în contextul globalizării; 

Studii postuniversitare:  Domeniul Energetic: Bilanţ electroenergetic, Bilanţ termoenergetic, 

Gestiunea energiei, Managementul calităţii energiei. 

Studiile doctorale se desfăşoară în cadrul Şcolii doctorale. În cadrul facultăţii sunt 13 cadre 

didactice cu conducere de doctorat şi 37 de studenţi doctoranzi. Sunt acoperite domeniile 

Inginerie electrică şi Inginerie energetică. 

        În cadrul facultăţii funcţionează 3 centre de cercetare: Energ, Metros şi SCECM, dintre 

care centrul Metros a primit titlul de Centru de cercetare de excelenţă. În ultimii 10 ani 

cercetarea efectuată în cadrul acestor centre a derulat peste 33 de proiecte şi granturi de 

cercetare obţinute prin competiţie şi se publică anual peste 100 de lucrări ştiinţifice. La ultima 

evaluare naţională Facultatea s-a incadrat în categoria A, fiind în primele 5 din Romania. 

Facultatea deţine spaţii de învăţământ şi cercetare în 3 imobile (Corp E, Corp EN şi Corp 

TEX6) însumând o suprafaţă totală de 6541,64 mp şi spaţii auxiliare 865,65 mp. Activele 

facultăţii însumează în jur de 39 milioane lei la capitolul mijloace fixe şi aproximativ 1 milion lei 

la capitolul mică valoare. Tehnica de calcul însumează 435 de unităţi din care 305 sunt utilizate 

în procesul didactic, iar 116 sunt utilizate de cadrele didactice. 

Personalul didactic şi de cercetare al facultăţii are relaţii de colaborare pe plan didactic şi 
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de cercetare cu ţări din Europa (10 ţări), Asia (2 ţări) şi SUA. Anual sunt efectuate mobilităţi în 

cadrul diverselor programe internaţionale (Erasmus+, Erasmus Mundus, NATO), în cadrul 

proiectelor de cercetare sau pe cont propriu. De asemenea, anual, facultatea este vizitată de 

colegi din străinătate sau studenţi în cadrul unor mobilităţi Erasmus, vizite de lucru, programe 

internship oferite de universitate. 

Mai multe detalii se găsesc pe pagina facultăţii: www.ee.tuiasi.ro 

I.5.7. Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 

Facultatea de Hidrotehnică din Iaşi a fost înfiinţată în cadrul Institutului Politehnic - în 

prezent, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi“ din Iaşi, la data de 1 octombrie 1962 şi 

cuprindea două specializări: Hidrotehnică Agricolă (Îmbunătăţiri Funciare) - înfiinţată în anul 

1948 la Galaţi şi transferată în anul 1959 la Iaşi; Construcţii şi Instalaţii Hidrotehnice - înfiinţată 

în anul 1961 şi denumită mai târziu Constructii Hidrotehnice.  

 În anul 1986, facultatea a fost integrată în structura Facultatăţii de Construcţii, iar din 

anul universitar 1990 - 1991, Facultatea de Hidrotehnică redevine unitate independentă în 

cadrul Institutului Politehnic Iaşi, funcţionând cu cele două specializări, la care se mai adaugă 

două specializări noi: “Ingineria Mediului” şi “Cadastru”. Facultatea are ca obiectiv principal 

pregătirea studenţilor la cele mai înalte exigenţe de calitate pentru a deveni specialişti cu înaltă 

calificare în domeniul hidrotehnic, pe specializările acreditate. 

 Facultatea de Hidrotehnică pregăteşte ingineri în trei domenii şi patru specializări, după 

cum urmează:  

Studii universitare de licenţă: Domeniul Inginerie Civilă (specializările: Amenajari si Construcţii 

Hidrotehnice; Îmbunătăţiri Funciare şi Dezvoltare Rurală); Domeniul Ingineria Mediului 

(specializarea: Ingineria si Protectia Mediului in Agricultură); Domeniul Geodezie (specializarea: 

Măsuratori terestre si Cadastru).  

Studii universitare de master: Domeniul Inginerie Civilă (Specializările Inginerie Hidrotehnică şi 

Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroameliorative şi hidroedilitare); Domeniul Ingineria 

Mediului (Specializarea Ingineria şi Managementul Factorilor de Mediu);  Domeniul Geodezie 

(Specializarea Tehnici moderne de monitorizare a lucrărilor structurale); 

Din luna septembrie anul 2005 funcţionează Departamentul Şcoli Doctorale, în domeniul 

Inginerie Civilă. Începând cu anul universitar 2008-2009 a fost implementat proiectul doctoral 

POSDRU “Burse doctorale - O investiţie în inteligenţă BRAIN. În anul 2008 la nivelul facultăţii s-

au derulat un număr de 12 contracte de cercetare în valoare de 1.804.000 lei. Valoarea totală a 

dotărilor din facultate  este de 1.515.000 lei. 

În ultimii cinci ani (2010 - 2014), facultatea a pregătit: peste 700 absolvenţi, ingineri care 

activează în ţară şi străinătate, cercetare, proiectare, execuţie, exploatare, servicii publice, firme 

private.  

http://www.ee.tuiasi.ro/
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 Facultatea are relaţii de colaborare cu societăţi de construcţii şi exploatare, cu unităţi din 

structura C.N. Apele Române, cu Inspectoratele de Protecţia Mediului etc. 

Facultatea a avut şi are relaţii de colaborare cu o serie de Universităţi şi Institute de 

Cercetare din  străinătate, dintre care mentionăm: Institutul Politehnic şi Universitatea Agrară de 

Stat Chişinău, VRIJE  Universiteit - Bruxelles (VUB), Caledonian University of Glasgow, Instituto 

Superior de Agronomia  Lisabona, Universidade Tecnico de Lisabona, Instituto Superior 

Tecnico, Universite du Cote d’Opal Dunkerque, Universite Pierre et Marie Curie - Paris 6, 

I.S.M.E.S. Bergame, B.R.G.M. Orleans, L.N.E.C. Lisabona, Harvard Institute for International 

Development Boston, École Nationale Superieure d’Hydraulique Grenoble, University of 

Poitiers, Universita degli Studi di Padova, Universita degli Studi di Pavia, University of 

Alexandropolis, Technical University of Chania (Creta), École  Polytechnique Federale de 

Lausanne, Technical University of Budapest, Agrar University of Debrecen, VITUKI Budapest, 

Hungarian Hydrogical Society, Ecology and Hydrology Center Wallingford (UK), HYDER  

Consulting  (UK), University of Ottawa  (Canada), Association des Inventeurs et Innovateurs de 

la Région Midi-Pyrénées, Franţa.  

Mai multe detalii se găsesc pe pagina facultăţii: http://www12.tuiasi.ro/facultati/hidro/  

 I.5.8. Facultatea de Mecanică 

Inaugurarea Şcolii Politehnice „Gh. Asachi” Iaşi în 1937 a reprezentat începutul 

educaţiei tehnice moderne în zona Moldovei. În 1948, în cadrul Institutului Politehnic Iaşi, se 

înfiinţează Facultatea de Mecanică, cu patru secţii de specializare (termotehnică, hidrotehnică, 

maşini de lucru şi construcţii aeronavale) reprezintând prima formă de organizare a 

învăţământului de inginerie mecanică la Iaşi, ca răspuns la dezvoltarea rapidă a industriei după 

război. În 1990, din Facultatea de Mecanică s-au desprins Facultăţile de Tehnologia 

Construcţiilor de Maşini şi Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. În 1993, Institutul Politehnic Iaşi 

devine Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

Pentru programele de Licenţă şi Master, oferta educaţională este structurată pe 3 

domenii de studii, Ingineria Autovehiculelor, Inginerie Mecanică şi Mecatronică şi Robotică.   

Specializări Licenţă: Autovehicule rutiere; Construcţii de autovehicule; Ingineria 

sistemelor de propulsie pentru autovehicule; Sisteme şi Echipamente Termice, Maşini şi 

Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară; Inginerie Mecanică; Mecatronică; Robotică. 

Specializări Master: Concepţia şi managementul proiectării automobilului (colaborare cu 

Centrul de Proiectare - Dezvoltare Renault Bucureşti); Siguranţa şi performanţele circulaţiei 

rutiere; Sistemica transporturilor autopropulsate; Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere; 

Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică; Maşini termice, frigotehnie, climatizare; 

Tehnici nepoluante în industria agroalimentară; Sisteme de transport pe calea ferată; 

Mecatronică Avansată; Sisteme robotizate.  

http://www12.tuiasi.ro/facultati/hidro/
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Studii universitare de Doctorat sunt în 2 domenii, Inginerie Mecanică şi Ingineria 

Materialelor.  

Cele peste 60 de cadre didactice sunt organizate în 2 departamente, Inginerie Mecanică 

şi Autovehicule Rutiere (IMAR), respectiv Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică (IMMR). 

Pentru activitatea de cercetare, aceştia sunt incluşi în trei colective, dintre care 2 centre de 

cercetare de excelenţă, în Inginerie Mecanică şi Mecatronică, respectiv în Siguranţa Rutieră. 

Calitatea cercetării ştiinţifice desfăşurate în ultimii 5 ani, este cuantificată prin publicări 

de articole ştiinţifice în reviste de prestigiu (peste 200 publicaţii ISI, 1000 citări ISI, 300 publicaţii 

BDI), contracte de cercetare (peste 30 de granturi obţinute prin competiţii şi contracte cu terţi pe 

plan naţional şi internaţional), finalizarea a peste 40 teze de doctorat, invitaţii la manifestări de 

prestigiu din ţară şi străinătate, peste 15 brevete şi inovaţii, peste 20 de medalii şi diplome. 

Toate aceste realizări au fost posibile datorită pregătirii deosebite a personalului implicat, 

dar şi bazei materiale remarcabile, clădiri moderne, laboratoare şi centre de cercetare (ştiinţa 

materialelor, oboseală şi mecanica ruperii, diagnoza sistemelor de propulsie şi autovehicule 

rutiere, energii regenerabile, robotică, roboţi mobili, mecatronică, mecanica contactului) dotate 

cu echipamente în valoare de peste 5 milioane de euro. 

Vizibilitatea internaţională a Facultăţii de Mecanică este asigurată prin cooperarea cu 

facultăţi omonime din peste 25 de universităţi din Europa (prin programul Erasmus+, din Belgia, 

Germania, Grecia, Franţa, Italia, Olanda, Polonia, Spania, Portugalia, Turcia) sau din America 

(SUA, Canada) şi Asia (Israel, Pakistan, Turcia) prin programe de bilaterale (vizite studenţi, 

cadre didactice, co-tutelă). 

Mai multe informaţii pe pagina de internet a facultăţii: http://www.mec.tuiasi.ro 

I.5.9. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

 Învatamântul ingineresc metalurgic a fost fondat la Univeristatea Tehnică din Iaşi în 

1977 la Facultatea de Mecanică, drept consecinţă a dezvoltării industriei constructoare de 

maşini în partea de nord-est a României. Facultatea a apărut în ianuarie 1990, initial sub 

numele de Facultatea de Metalurgie, actuala denumire fiind stabilită în 1993. 

Facultatea oferă opt programe de studii de licenţă şi masterat în trei domenii:  

- licenţă - Ştiinţa materialelor, Ingineria procesării materialelor, Echipamente pentru 

procese industriale, Ingineria securităţii în industrie. 

- master – Materiale avansate şi tehnici de analiză experimentală, Tehnici avansate în 

ingineria procesării materialelor, Sisteme industriale pentru tehnologii moderne, Ingineria 

sănătăţii şi securităţii în muncă. 

Facultatea este organizată în trei departamente: Ingineria materialelor şi securitate 

industrială, Ştiinţa materialelor şi Tehnologii şi echipamente pentru procesarea materialelor şi 

două centre: Ingineria materialelor şi Sănătate şi securitate în muncă. 

http://www.mec.tuiasi.ro/
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Se oferă un program de pregătire universitară avansată prin doctorat în domeniul 

Ingineriei materialelor şi pregătire prin cursuri postuniversitare de formare continuă. 

Tematica de cercetare abordată de cadrele didactice, doctoranzi şi masteranzi cuprinde 

domeniile specifice pregătirii de specialitate: materiale metalice cu proprietăţi speciale, 

tehnologii moderne de obţinere, prelucrare şi caracterizare. 

Facultatea deţine o bază materială corespunzătoare unui proces de instruire de calitate: 

2 amfiteatre, 2 săli de seminar, 16 laboratoare şi 3 hale pentru practică tehnologică. 

Laboratoare semnificative: microscopie electronică şi de forţă atomică, dilatometrie şi 

calorimetrie diferenţială, spectrometrie de masă, încercări mecanice, ingineria suprafeţelor. 

Facultatea are relaţii de colaborare cu instituţii de învăţământ şi institute de cercetare din 

Germania, Belgia, Franţa, Italia, Spania, Turcia, Ucraina, Japonia, S.U.A. 

Mai multe informaţii pe pagina de internet a facultăţii: 

http://www12.tuiasi.ro/facultati/sim/ 

 I.5.10. Facultatea de Textile, Pielărie şi Management Industrial 

Facultatea de Textile, Pielărie şi Management Industrial din Iaşi îşi asumă misiunea de a 

forma designeri, ingineri şi manageri care vor avea competenţe tehnice, tehnologice, 

economice şi manageriale, capabili să se adapteze cerinţelor economiei de piaţă şi noilor 

tehnologii, cu şanse reale în competiţia de pe piaţa forţei de muncă din ţară şi din străinătate. 

Ca formă de învăţământ universitar, facultatea TPMI a fost înfiinţată în 1934 la Bucureşti, sub 

numele de “Şcoala Superioară de Textile”. Este prima facultate de profil din ţară şi singura care 

oferă specializări pentru toate sectoarele industriei textile şi de pielărie. La Iaşi funcţionează 

începând cu 1952, iar în 1955 a fost integrată în Institutul Politehnic “Gheorghe  Asachi”. In 

prezent, structura facultăţii cuprinde patru departamente care asigură producerea, transmiterea 

şi valorificarea cunoaşterii în cadrul domeniilor de specialitate, respectiv:  Departamentul 

Ingineria şi Designul Produselor Textile, Departamentul Ingineria Tricoturilor şi a Confecţiilor; 

Departamentul de Inginerie Chimică în Textile şi Pielărie; Departamentul de Inginerie şi 

Management.  

Facultatea TPMI oferă programe educaţionale de nivel licenţă cu durata de patru ani, 

organizate în cadrul a trei domenii (Inginerie Industrială, Inginerie şi Management, Inginerie 

Chimică), pentru următoarele specializări: Design industrial, Tehnologia şi designul produselor 

textile, Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor, Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi 

înlocuitori, Inginerie economică industrială, Tehnologie chimică textilă, Tehnologia chimică a 

produselor din piele şi înlocuitori. De asemenea, facultatea organizează studii de master  cu 

durata de doi ani, în specializările: Textile avansate, Design vestimentar,  Asigurarea calității în 

domeniul textile-pielărie, Sisteme inovative de producţie în confecţii,  Design industrial textil, 

Tehnologii performante de tricotare, Proiectarea şi modelarea îmbrăcămintei, Dezvoltări în 

http://www12.tuiasi.ro/facultati/sim/
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proiectarea constructiv tehnologică a produselor din piele şi înlocuitori, Procesarea avansată a 

resurselor proteice,   Eco-design în finisarea textilelor,  Inginerie şi management în  producţia de 

bunuri şi servicii, Inovare şi antreprenoriat, Management şi administrarea afacerilor, 

Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei, Marketing industrial. 

În facultatea TPMI activează, începând cu anul 2011, colectivul de cercetare “Textile, 

Pielărie şi Management Industrial” şi “Centrul de cercetare pentru materiale, produse şi procese 

avansate”. Cercetarea ştiinţifică a reprezentat o activitate derulată în mod constant  de studenţii 

şi cadrele didactice ale facultăţii, care s-a materializat în numeroase proiecte naţionale şi 

internaţionale, precum şi în îmbunătăţirea continuă a infrastructurii  de cercetare în cadrul celor 

13 laboratoare ale facultăţii.  

Facultatea are colaborări active cu universităţi din peste 20 de ţări de pe toate 

continentele, materializate în: programe de mobilităţi pentru studenţi si cadre didactice; 

conferinţe, simpozioane, seminarii; schimburi de publicaţii de specialitate; programe 

educaţionale şi de cercetare. Internaţionalizarea Facultăţii de Textile, Pielărie şi Management 

Industrial a fost şi rămâne un obiectiv prioritar.  Din anul 1995, facultatea a devenit membru 

AUTEX - Asociaţia Europeană a Universităţilor Textile, iar din 1999, specializările facultăţii sunt 

recunoscute de către FEANI - Federaţia Europeană a Asociaţiilor Naţionale ale Inginerilor. În 

prezent, facultatea este membru al celor mai importante organisme profesionale şi reţele 

academice Europene şi internaţionale. Apartenenţa facultăţii la aceste asociaţii şi organisme 

internaţionale s-a  materializat în implicarea ca partener sau coordonator în proiecte europene 

de tip Crosstexnet, FP7, INTERREG, Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus. Participarea la 

derularea proiectelor internaţionale de cercetare sau a celor educaţionale  a devenit o 

preocupare permanentă a facultăţii, iar în acest moment există de 19 proiecte internaţionale 

finalizate cu succes in perioada 1996-2014 şi 4 proiecte aflate în derulare în perioada 

următoare, respectiv 2015-2017. 

In România funcţionează peste 4000 de firme specializate în producţia de textile, 

tricotaje, confecţii textile, încălţăminte şi marochinărie. Oferta de locuri de muncă pentru 

sectorul textile – pielărie din țara noastră depăşeşte în fiecare an numărul de absolvenţi. 

Pregătirea în cadrul facultăţii asigură studenţilor competenţe pentru ocuparea posturilor de 

coordonare şi conducere din toate sectoarele industriei textile şi de pielărie,  inginerii formaţi la 

facultatea TPMI fiind o categorie profesională extrem de apreciată şi căutată de firmele de profil. 

 Facultatea are un corp profesoral bine pregătit, cu recunoaştere naţională şi 

internaţională. Studenţii facultăţii beneficiază de infrastructură de calitate: amfiteatre moderne, 

laboratoare dotate cu tehnologii de ultimă generaţie, sisteme computerizate atât pentru 

proiectarea produselor, cât si pentru proiectarea şi controlul proceselor de fabricaţie, tehnică de 

calcul şi echipamente avansate de cercetare şi studiu. 

Mai multe informaţii pe pagina de internet a facultăţii:  http://www.tpmi.tuiasi.ro/  

http://www.tpmi.tuiasi.ro/
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I.5.11.  Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” 

Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino” funcţionează în cadrul Universităţii 

Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în sistem integrat, cu durata studiilor de 6 ani, fiind în 

proces de evaluare odată la cinci ani.  

Specializarea Arhitectură a fost înfiinţată în Iaşi în anul 1970, odată cu cele din Cluj şi 

Timişoara, integrate Facultăţilor de Construcţii ale Institutelor Politehnice din centrele 

universitare respective. După o întrerupere a funcţionării, între 1980-1989, în 1990 şi-a reluat 

activitatea cu un statut nou, de Catedră, integrată Facultăţii de Construcţii şi Arhitectură a 

Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi" Iaşi, devenind facultate în cadrul aceleaşi universităţi 

începând cu anul universitar 2003-2004. Din 2012 Facultatea de Arhitectură beneficiază de 

recunoaşterea calificării conferite absolvenţilor săi în ţările Uniunii europene, în conformitate cu 

Directiva 2005/36/CE. Hotărârea a fost publicată în „Official Journal of the European Union” din 

data de 14 august 2012.  

Facultatea de Arhitectură îşi desfăşoară activitatea în corpul de clădire "A", proiectat şi 

realizat încă din 1983 ca sediu al Secţiei de Arhitectură, din iniţiativa cadrelor didactice ale şcolii 

şi prin contribuţia lor directă. Pe lângă spaţiile destinate orelor de proiectare, de cursuri 

generale şi seminarii, facultatea dispune de săli dotate cu mijloace audio-vizuale pentru 

susţinerea cursurilor de specialitate, un laborator de informatică aplicată pentru Proiectarea 

asistată de calculator în arhitectură, urbanism, design, sală pentru Studiul Formei şi o sală 

proprie pentru Bibliotecă. 

Cele două departamente (Arhitectură şii Urbanism) ale facultăţii sunt formate din 28 

cadre didactice titularizate, cărora li se adaugă 21 cadre didactice asociate. Facultatea de 

Arhitectură „G.M. Cantacuzino” beneficiază de cadre didactice: arhitecţi, ingineri, artişti plastici, 

cu prestigiu confirmat în profesie, cu experienţă didactică şi activitate de cercetare desfăşurată, 

prin continuitate, în această facultate.  

Din 2004 până în prezent, facultatea colaborează prin programul Erasmus – Socrates cu 

Universităţi din Belgia, Portugalia, Italia, Grecia, Franţa, Spania, Polonia, Slovenia şi Turcia, 

concretizate  în mobilităţi pentru studenţi şi profesori şi plasamente pentru studenţi. Astfel, în 

anul universitar 2013/2014, aceste acorduri s-au concretizat în mobilităţi (outgoing) pentru 38 

studenţi, 4 mobilităţi (incoming) din Italia şi Spania şi plasamente pentru 17 studenţi. În acelaşi 

an universitar au beneficiat de mobilităţi Erasmus 10 cadre didactice şi  2 mobilităţi (incoming) 

pentru 2 profesori  din Spania.  

Standardele înalte ale procesului didactic sunt recunoscute în primul rând prin 

rezultatele obţinute în cadrul unor concursuri de arhitectură şi competiţii studenţeşti, naţionale şi 

internaţionale, cât şi prin gradul de angajabilitate ridicat, atât în ţară cât şi în străinătate a 

absolvenţilor noştri, angajatorii apreciind nivelul de pregătire al absolvenţilor facultăţii.  
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Mai multe informaţii se pot obține accesând site-ul facultăţii: www.arhitectura.tuiasi.ro. 

I.5.12. Departamentul pentru pregatirea personalului didactic 

 Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic a fost înfiinţat prin Decizia 

Senatului nr.511/13.04.2000 şi legiferat  conform Ordinului M.E.C, nr.3404/21.03.2002, cu 

misiunea formării iniţiale a personalului didactic de formaţie tehnică.  Ulterior prin Decizii interne 

ale universităţii s-au operat modificări ale structurii organizatorice ale DPPD, adăugându-se noi 

colective, ultima modificare structurală fiind conform Hotărârii Senatului Nr.153/27.09.2013.  

 În prezent DPPD este o structură organizatorică în subordinea directă a Senatului 

Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, fiind alcătuit din 5 colective: 

- colectivul de Ştiinţe ale educaţiei; 

- colectivul de Ştiinţe Socio-Umane; 

- colectivul de Limbi Străine;  

- colectivul de Educaţe Fizică şi Sport; 

- colectivul de Economie şi Marketing. 

 Aceste colective desfăşoară acticităţi în cadrul unor programe de studii care se 

adresează tuturor studenţilor din Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi.  

 Programul de studii psihopedagogice furnizat de D.P.P.D se realizează în conformitate 

cu Ordinul M.E.C.T.S. nr.5745/13.09.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 

a programelor de formare psihopedagogică, în vederea certificării  competenţelor pentru 

profesia didactică şi a Metodologiei proprii aprobată de Senatul universităţii nr. 15837/ 

25.09.2012. 

 Pregătirea studenţilor pentru profesia didactică, potrivit legislaţiei în vigoare, se 

realizează în regimul activităţilor didactice facultative, planul de învăţământ pentru formarea 

psihopedagogică iniţială, stabilit la nivel naţional fiind integrat în planul de învăţământ al 

programului de studiu al facultăţii respective. 

 În DPPD s-au stabilit  prin Planul Strategic 2012-2015 următoarele strategii de cercetare 

ştiinţifică: 

1. Participarea la competiţiile de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare prin programe 

naţionale şi internaţionale. 

2. Stimularea cercetării individuale şi de echipă la nivelul DPPD şi al universităţii, prin 

participarea la simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice şi conferinţe, materializată prin 

publicarea în edituri sau reviste cotate ISI, tip B, B+, pentru Buletinul I.PI., secţiunea Socio-

umane. 

3. Stabilirea unor parteneriate pentru cercetare educaţională cu facultăţile universităţii, 

alte universităţi din ţară şi de peste hotare, instituţii locale şi naţionale. 

http://www.arhitectura.tuiasi.ro/
http://www.arhitectura.tuiasi.ro/
http://www.arhitectura.tuiasi.ro/
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4. Diseminarea rezultatelor cercetării echipelor de specialişti din DPPD si din 

organizaţiile asociate. 

Sediul DPPD se află in cladirea facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, la 

etajele III şi V, dispunând de o suprafaţă de peste 500 mp.  

Baza materială proprie a DPPD este alcătuită din : 

a) Spaţii didactice – sală de seminar  dotată TIC,  CH8C, 98 mp;  

b. Spaţii didactice - sală de seminar, dotată TIC,  463, 98 mp; 

c) Laborator metodic informatizat – CH-7C, 80 mp, reţea de 22 calculatoare; 

d) Cabinet de Consiliere Educaţională – individuală şi pentru grupuri mici - 30 mp;  

e) Laborator de Creativitate tehnică şi progres social – 30 mp; 

f) Cabinete individuale – 59 mp; 

g) Spaţiu administrativ  – 98 mp. 

 Activităţile didactice ale colectivelor de Ştiinţe Socio-Umane, Limbi Străine, Educaţie 

Fizică şi Sport se desfăşoară la facultăţile respective care asigură săli de curs, seminar, 

laborator, pentru activităţi practice şi  activităţi sportive. 

 Relaţiile internaţionale sunt stabilite de fiecare colectiv în parte. Se pot menţiona 

colaborări cu: An Sjolin - Stocklom University, Suedia; Joao Gouveia - Escola Superior de 

Educacao; Paula Frassinetti - Porto, Portugalia; Christine Pense - Northampton Community 

College, USA; George White - College of Education, Lehigh University, Pennsylvania, SUA; 

Université Montpellier 2 Sciences et Techniques, University college Algebra – HR, DICLE 

UNIVERSITY Turcia, Technical University Sofia BG, T. University Vilnius, LT, Universite de 

Lorraine Franţa, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Université Ibn Tofail Kénitra 

(MAROC). 

 

II.  DINAMICA PERFORMANŢELOR UNIVERSITĂŢII ÎN ULTIMII CINCI ANI 

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

de cercetarea avansata şi educatie acreditată, evaluată extern de către ARACIS în anul 2009, 

obţinând calificativul Grad de incredere ridicat, ce funcţionează în coordonarea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării Stiintifice, conform Hotărârii de Guvern nr. 26/ 2015. 

II.1. Dinamica performanţelor universităţii în domeniul activităţii didactice 

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

superior de cercetarea avansata şi educatie, având misiunea să desfăşoare activităţi specifice 

de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer către societate în domeniile 

fundamentale Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi urbanism, precum şi în domenii interdisciplinare 

şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 
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Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi deţine importante tradiţii în educaţia 

inginerească, ştiinţifică şi culturală, are o poziţie recunoscută pe plan naţional, având şi o 

prezenţă distinctă şi vizibilă pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă 

calificare profesională pentru aproape toate domeniile industriale, capabili să răspundă cu 

rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare a agenţilor economici. 

Universitatea oferă, de asemenea, programe de actualizare continuă a competenţelor 

profesionale ale specialiştilor ingineri impuse de schimbările globale din mediul socio-economic. 

Începând din 1990, structura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” (Tabelul 1.1) a 

cunoscut o serie de schimbări, prin care s-a realizat o adaptare la cerinţele de instruire ale 

tinerilor precum şi la oferta şi necesităţile identificate pe piaţa muncii. 

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

şi un departament subordonat direct universităţii. În acest cadru se desfăşoară activităţi de 

studii universitare de licenţă, de masterat, de doctorat şi de formare continuă postuniversitară şi, 

interdependent, activităţi de cercetare ştiinţifică. În toate aceste activitati sunt cuprinse 763 

cadre didactice titulare (din care 25 angajate pe perioadă determinată) şi 13.755 de studenţi. 

Evoluţia numărului de studenţi a cunoscut în ultimii patru ani o dinamică descendentă  (Tabelul 

1.3). 

Tabelul 1.3. Evoluţia numărului de studenţi între 2010 - 2015 (raportări la 1 ianuarie) 

Anul univ. 

Nr. studenți 

Total  

Pe cicluri de studii 

Licenţă Masterat Doctorat 
Grade did. 

preuniv 

2010/ 2011 16469 11991 3512 798 168 

2011/ 2012 15805 11418 3432 823 132 

2012/ 2013 14851 10608 3716 583 52 

2013/ 2014 14310 9987 3827 433 63 

2014/2015 13755 9497 3718 478 62 

Pentru a răspunde cerinţelor de instruire actuale ale tinerilor precum şi pieţei muncii, 

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

educaţională. Dinamica numărului de programe de studiu se prezintă în Tabelul 1.4.  

Tabelul 1.4. Evoluţia numărului de programe de studii în intervalul 2010– 2015 

 
An universitar 

Cicluri/ Categorii de programe de studii 

Universitare 
de 

licenţă 

 

Universitare 

de masterat 

Postuniversitare 

de masterat 
Postuniversitare Doctorat 

2010/ 2011 61 78 5 148 13 

2011/ 2012 64 77 - - 13 

2012/ 2013 61 78 - 106 13 

2013/ 2014 61 81 - 106 13 

2014/ 2015 62 82 - 111 13 
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În activităţile universităţii sunt implicaţi, în total 1610 de angajaţi, din care 1311 la 

finantarea de bază (763 din aceştia fiind cadre didactice titulare iar 548 personal didactic 

auxiliar şi administrativ) şi 299 finanţaţi din alte surse, din care 170 din subvenţii la Direcţia 

Servicii Studenţeşti. Mai multe detalii cu privire la dinamica posturilor sunt redate în Tabelul 1.5. 

Tabelul 1.5. Centralizator state de funcţii pentru anul 2014 (31.12.2014) 

Nr.crt. Sursa de finaţare 

Nr. posturi 

Total Ocupate Vacante 

1 Finanţare de bază 1918 1311 607 

2 Subvenţii – Direcţia 

Servicii Studenţeşti 

196 170 26 

3 Venituri proprii: 64 19 45 

 Facultăţi şi 

Compartimente 

12 5 7 

 Centre 37 0 37 

 DSS 15 14 1 

 Total state funcţii 2178 1500 678 

4 

Centre şi colective de 

cercetare- 

C.C.T.T Polytech 

720 110 610 

 Total Universitate 2898 1610 1288 

Calitatea personalului didactic este atestată şi de distincţiile ştiinţifice şi onorifice 

acordate personalului titular: 4 profesori sunt membri ai Academiei Române, 22 sunt membri ai 

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

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

În Tabelul 1.6 se prezintă situaţia ocupării posturilor pe funcţii didactice în ultimii cinci 

ani universitari (la 31.12.2014). 
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Tabelul 1.6. Evoluţia personalului didactic titular  (posturi: O - ocupate, V - vacante, T - total) 

Anul 

univ. 

Total din care: Profesori Conferenţiari Şefi de lucrări Asistenţi Preparatori 

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

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

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

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

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

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

* inclusiv 25 cadre didactice angajate pe perioadă determinată 

În anul 2014/2015, cele 308 de posturi didactice vacante sunt suplinite de personal 

didactic titular şi de personal didactic asociat – constituit din 111 specialişti recunoscuţi pentru 

cunoştinţele profesionale şi experienţa acumulată (69 cadre didactice din universitate şi 42 din 

afara acesteia), care contribuie la desfăşurarea adecvată a activităţii didactice.  

 Personalul bibliotecii numară 30 de persoane din care 29 de persoane constituie 

personal de specialitate, iar o persoana este angajată ca inginer de sistem. Personalul de 

specialitate al bibliotecii, cu studii superioare şi studii medii a absolvit cel puţin o formă 

postuniversitară sau postliceală de şcolarizare în domeniul biblioteconomie şi ştiinţa informării. 

I.2. Dinamica performanţelor în domeniul activităţii economico-financiare 

Sub coordonarea Prorectoratului strategiei universitare, obiectivul fundamental al 

managementului financiar este asigurarea unei evidenţe contabile, care să constituie 

fundamentul pentru analiza realistă a sistemului de finanţare şi, de asemenea, gestionarea 

eficientă a fiecărei resurse. Evidenţa financiar-contabilă s-a realizat prin sisteme informatice 

dedicate: SICOB, EMSYS, MENTOR şi metodele de gestiune financiară au asigurat 

transparenţa, descentralizarea şi informarea în timp real. Pe aceste baze se construieşte şi se 

transpune în fapt strategia financiară. 

 Metodologia de repartizare pe facultăţi a alocaţiei bugetare a fost aceeaşi cu 

metodologia de repartizare pe universităţi a finanţării de bază. Astfel începând din 1999 

finanţarea se face în funcţie de numărul de studenţi echivalenţi bugetaţi, de costul mediu pe 

student echivalent pe domenii, pe baza principiului „resursele urmează studenţii”,  iar din anul 

2003 şi în funcţie de indicatorii calitativi.  

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

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

Educaţiei Naţionale sunt evidenţiate distinct în contractul instituţional. 

 Direcţia Generală Administrativă a universitatii repartizează pe facultăţi şi administraţie 

suma alocată pentru finanţarea de bază, cea suplimentară şi pentru dezvoltarea instituţională 
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din care se alocă o sumă şi pentru finanţarea granturilor doctorale pentru studenţii doctoranzi 

înmatriculaţi în anii universitari 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014.  

Suma  se distribuie după cum urmează: 

 Finanţarea de bază (FB): 62,09 %; 

 Finanţarea suplimentară (FS): 24,24 %; 

  Finanţarea acordată unui număr de 276 granturi de doctorat pentru anul I, II şi III 

de studii; 

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

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

speciale (la nivel de universitate): 4,99 %; 

 Sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile pentru anul 2014 şi 2015: 15,84 %.  

 În Figura 2.1 şi Tabelul 2.1. se prezintă evoluţia finanţării de bază în perioada 2002-

2014. 
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Figura 2.1 Graficul evoluţiei finanţării de bază 

 

Tabelul 2.1. Evoluţia finanţării de bază în perioada 2002 – 2014 

Nr. 
crt. 

Anul 
Finanţare de bază 

(lei) 
Creşteri % 

Mod de repartizare în 
funcţie de : Nr. 

indicatori 
de calitate 

Studenţi 
echivalenţi 

(%) 

Indicatori 
de calitate 

(%) 

0 1 2 3 4 5 6 

1.  
2002 21.994.104,80 100,00 

 
100 

- - 

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

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

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

5.  2006 51.828.528,00 235,65 80 20 13 

6.  2007 73.633.672,00 334,79 75 25 12 

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

8.  2009 90.216.747,00 410,19 70 30 16 

9. 2010 86.869.166,00 394,97 70 30 16 

10. 2011 82.491.004,00 375,06 70 30 16 

11. 2012 84.289.069,00 383,23 - - - 

12. 2013 86.983.071,00 395,48 100 - - 

13. 2014 81.066.447,00 368,58 100 - - 

Indicatorul suprafaţă utilă/ stud. fizici a cunoscut o evoluţie diferită pe facultăţi, conform 

Tabelului 2.2.  

Tabelul 2.2. Evoluţia indicatorului suprafaţa utilă /student fizic în perioada 2010 - 2014 

Nr. 
Facultatea Indicator 

Anul 
Dif.de 
med 

crt. 2010 2011 2012 2013 2014 
in 

2014 

1 
  
  

Automatică şi 
Calculatoare 

Suprafaţa utilă 
(mp) 4203,09 4169,41 4126,43 4126,43 4126,43   

Nr.studenţi fizici 1335 1361 1369 1397 1391   

Supraf./stud 
(mp/stud) 3,15 3,06 3,01 2,95 2,97 -3,15 

2 
  
  

Inginerie Chimică 
şi Protecţia 

Mediului 

Suprafaţa utilă 
(mp) 13602,18 13593,80 13561,32 13561,32 13561,32   

Nr.studenţi fizici 1259 1225 1157 1071 1014   

Supraf./stud 
(mp/stud) 10,8 11,1 11,72 12,66 13,37 7,25 

3 
  
  

Construcţii şi 
Instalaţii 

Suprafaţa utilă 
(mp) 14258,89 14258,89 14282,01 14282,01 14282,01   

Nr.studenţi fizici 4060 3715 3261 2964 2595   

Supraf./stud 
(mp/stud) 3,51 3,84 4,38 4,82 5,5 -0,62 

4 
  
  

Construcţii de 
Maşini şi Manag. 

Industrial 

Suprafaţa utilă 
(mp) 8656,3 8700,63 8993,68 8993,68 8993,68   

Nr.studenţi fizici 1244 1228 1113 1098 1118   

Supraf./stud 
(mp/stud) 6,96 7,09 8,08 8,19 8,04 1,92 

5 
  
  

Electronică, 
Telecomunicaţii şi 

Tehnologia 
Informaţiei 

Suprafaţa utilă 
(mp) 4828,93 4819,84 4835,41 4835,41 4835,41   

Nr.studenţi fizici 1029 1066 1017 993 1097   

Supraf./stud 
(mp/stud) 4,69 4,52 4,75 4,87 4,41 -1,71 

6 
 
 

Inginerie Electrică, 
Energetică şi 
Informatică 

Aplicată 

Suprafaţa utilă 
(mp) 9645,54 9667,18 9759,21 9759,21 9759,21   

Nr.studenţi fizici 1711 1749 1637 1525 1525   

Supraf./stud 
(mp/stud) 5,64 5,53 5,96 6,4 6,4 0,28 

7 Hidrotehnică, Suprafaţa utilă 4330,55 4336,66 4308,38 4308,38 4308,38   
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Geodezie si 
Ing. Mediului 

(mp) 

Nr.studenţi fizici 1378 1312 1249 1207 1165   

Supraf./stud 
(mp/stud) 3,14 3,31 3,45 3,57 3,7 -2,42 

8 
 
 

Mecanică 

Suprafaţa utilă 
(mp) 8056,15 8103,03 8103,03 8103,03 8103,03   

Nr.studenţi fizici 1482 1553 1587 1530 1504   

Supraf./stud 
(mp/stud) 5,44 5,22 5,11 5,3 5,39 -0,73 

9 
  
  

Ştiinta si 
Ingineria 

Materialelor 
 

Suprafaţa utilă 
(mp) 2621,07 2614,6 2621,66 2621,66 2621,66   

Nr.studenţi fizici 1112 1175 1138 1082 1025   

Supraf./stud 
(mp/stud) 2,36 2,23 2,3 2,42 2,56 -3,56 

10 
 
 

Textile-Pielarie si 
Management 

Industrial 

Suprafaţa utilă 
(mp) 15998,25 15846,90 15877,55 15877,55 15877,55   

Nr.studenti fizici 1429 1544 1544 1449 1309   

Supraf./stud 
(mp/stud) 11,2 10,26 10,28 10,96 12,13 6,01 

11 
 
 

Arhitectura 
"G.M. 

Cantacuzino" 

Suprafaţa utilă 
(mp) 1179,00 1179,00 1179,00 1179,00 1179,00   

Nr.studenţi fizici 468 519 521 535 567   

Supraf./stud 
(mp/stud) 2,52 2,27 2,26 2,2 2,08 -4,04 

 
TOTAL 

UNIVERSITATE 
 
 

Suprafaţa utilă 
(mp) 87379,95 87289,94 87647,68 87647,68 87647,68   

Nr.studenţi fizici 16507 16447 15593 14851 14310   

Supraf./stud 
(mp/stud) 5,29 5,31 5,62 5,9 6,12   

Observaţie: În numărul studenţilor fizici au fost incluse următoarele categorii de studenţi şi 

cursanţi (cu şi fără taxă): studii universitare de licenţă, învăţământ de zi şi seral, studii 

universitare de master, studii universitare de doctorat zi şi fără frecvenţă, grade didactice 

preuniversitare.   

II.3. Dinamica performanţelor în domeniul activităţii de cercetare ştiinţifică 

Rezultatele obţinute în ultimii 4 ani din activitatea de cercetare contractată, la nivelul 

facultăţilor din  Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi, sunt prezentate în graficul din 

Figura 3.1. 

În perioada 2010-2014, cercetarea ştiinţifică din Universitatea Tehnică ”Gheorghe 

Asachi” din Iaşi a cunoscut o evoluţie care a urmărit direcţiile strategice de cercetare ştiinţifică, 

dovedită prin numărul de contracte de cercetare câştigate în competiţii naţionale şi 

internaţionale, numărul de articole în publicaţii de specialitate recunoscute de CNCSIS (reviste 

din categoria B şi B+), numărul de articole publicate în reviste de specialitate cu cotaţie ISI sau 

indexate în baze de date internaţionale, numărul de lucrări prezentate la conferinţe 

internaţionale cu comitet de program, numărul de brevete obţinute (Tabelul 3.2) 
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Figura 3.1. Realizări în ultimii 4 ani în cercetarea ştiinţifică, pe facultăţi 
 

Tabelul 3.2. Dinamica activităţii de cercetare 

Rezultate 2010 2011 2012 2013 2014 

Valoare contracte încasate 

pe plan național (RON) 
13111094,93 17511477,49 13564885,72 10771960,40 10012995,68 

Valoare contracte încasate 

pe plan internațional (RON) 
2166235,49 2106384,77 5033442,37 21143791,69 7431633,40 

Nr. 

Articole 

publicate 

ISI și ISI 

Proceedings 

370 342 
577 600 563 

136 171 

Indexate BDI 

(inclusiv B+) 
365 357 85 (fara B+) 126 

138 (fără 

B+) 

Reviste româneşti 

recunoscute 

CNCSIS (cat.B) 

145 112 
315 (cat.B si 

B+) 
322 

225 (cat.B și 

B+) 

Nr. cărţi 

publicate 

Pe plan național 
(recunoscute de 
CNCSIS – autor 
unic+coordonator) 

157 83 89 169 147 

Pe plan 

internațional 
21 28 23 

46 20 

Centre de cercetare, din care 

de excelenţă 
23/4 23/4 23/4 23/4 23/4 

Laboratoare de cercetare  

recunoscute pe plan național 
- - - 1 2 

Cereri de brevet 77 54 50 45 47 

Brevete acordate 4 8 9 11 16 

Capacitatea de colaborare naţională şi internaţională reprezintă un segment important al 

dinamicii activitatii de cercetare stiintifica. Universitatea noastră a desfaşurat în ultimii patru ani 

un număr important de programe de cercetare şi colaborare internaţionale în cadrul programelor 

Erasmus, FP5, FP6, FP7, ERA-NET, etc. şi la nivel naţional (prin programele PNCDI, CEEX, 

PNII etc.). 
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 Resursele financiare atrase prin contractele de cercetare-dezvoltare şi inovare pe plan 

naţional, derulate prin CCTT Polytech, sunt prezentate în Tabelul 3.3 şi Tabelul 3.4.  

Tabel 3.3.  Situaţia valorii încasate în 2014 pe tipuri de proiecte, comparativ cu anul 2013 

Nr.crt Tip Program 
Valoare (lei) 

Situaţie 
comparativă  

2013 2014 (%) 

1 PN II IDEI 2.030.250,78 2.202.875,00 8,50 

2 PN II RU-PD si PN II RU_TE   753.318,21 234.936,00 -68,81 

3 PN II Parteneriate  3.743.234,00 4.099.252,00 9,51 

4 PN II Capacităţi M3-FP7 0,00 236.570,00   

5 PN II Capacităţi 

Bilaterale+Coordonare IFA 142.008,19 62.214,76 -56,19 

6 PN II ERA NET 2.133.830,47 599.200,00 -71,92 

7 Colaborări PN II (Parteneriate, 

Inovare, Capacitati, Idei 

complexe) 1.502.686,95 1.816.914,23 20,91 

8 Colaborare POS-CCE 0,00 40.411,00   

9 Agenţi economici 466.631,80 720.622,69 54,43 

 TOTAL 10.771.960,40 10.012.995,68   

10 Plăți la partenerii din contracte -2.609.732,61 -2.222.486,00   

 TOTAL TUIASI 
8.162.227,79 7.790.509,68 - 4,55 

  

Tabel 3.4 Situaţia valorii încasate în anul 2014 pe surse de finanţare/autorităţi contractante 

Nr. 

crt.
Tip program POS-CCE IFA UEFISCDI

Agenti 

economici

1 PN II IDEI IDEI 2.202.875,00

2 PN II RU_PD si RU_TE 234.936,00

3 PN II Parteneriate 4.099.252,00

4 PN II Capacităţi Bilaterale+Coordonare IFA 40.000,00 22.214,76

5 PN II ERA NET 599.200,00

6 PN II Capacităţi M3-FP7 236.570,00

7

Colaborări PN II (Parteneriate, Inovare, 

Capacitati, Idei complexe) 1.816.914,23

8 Colaborare POS-CCE 40411,00

9 Agenţi economici 720.622,69

SUBTOTAL 40.411,00 40.000,00 9.211.961,99 720.622,69

TOTAL GENERAL 10.012.995,68

 
 Situaţia comparativă pe ultimii 3 ani a contractelor de cercetare internaţionale şi cu finanţare 

din fonduri structurale  este prezentată în Tabelul 3.5. 

         
 
 



 

PARTENER 

 

 

33 

Tabel 3.5. Contracte de cercetare internaţionale şi cu finanţare din fonduri structurale 

Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 

Număr contracte 
internaţionale şi 

din fonduri 
structurale 

(componenta de 
cercetare) 

Încasări (lei) 

Număr 
contracte 

internaţionale şi 
din fonduri 
structurale 

(componenta de 
cercetare) 

Încasări (lei) 

Număr 
contracte 

internaţionale şi 
din fonduri 
structurale 

(componenta de 
cercetare 

Încasări (lei) 

16 5.033.442,37 13 21.143.791,69 12 7.431.633.39 

 

Dinamica şcolilor doctorale pentru perioada 2010/2014 este relevată în Tabelul 3.6. 

Tabelul 3.6. Dinamica şcolilor doctorale 

Nr. 
crt. 

Facultatea 

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 
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1. Automatică şi Calculatoare 10 5 7 4 3 14 4 7 1 1 

2. Construcţii şi Instalaţii 26 24 17 16 12 35 19 24 14 34 

3. 
Construcţii de Maşini şi 
Management Industrial 

16 11 13 3 12 18 15 10 8 11 

4. 
Inginerie Electrică, Energetică şi 
Informatică Aplicată 

29 11 22 14 18 27 22 26 12 24 

5. 
Electronică, Telecomunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei 

9 6 3 6 3 20 4 7 6 4 

6. 
Hidrotehnică, Geodezie şi 
Ingineria Mediului 

14 5 8 7 8 18 9 8 5 8 

7. 
Inginerie Chimică şi Protecţia 
Mediului 

28 37 25 30 22 57 26 25 14 24 

8. Mecanică 26 10 22 11 7 11 12 13 10 18 

9. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 11 7 15 1 9 11 11 8 9 7 

10. 
Textile - Pielărie şi Management 
Industrial 

29 22 15 10 11 31 19 22 13 25 

 TOTAL 198 138 147 102 105 242 141 150 92 156 
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II.4. Dinamica performanţelor în domeniul relaţiilor internaţionale şi a imaginii 

universitare 

Conform Declaraţiei de la Bologna „Instituţiile de învăţământ superior europene  ar trebui 

să se asigure că, învăţământul superior şi sistemele de cercetare continuă se adaptează 

nevoilor de schimbare, cerinţelor societăţii şi avansului cunoştinţelor în domeniul ştiinţific”. 

 Luând în considerare scopul comun al Declaraţiei de la Bologna, semnată de Miniştrii 

Educaţiei din 29 de ţări, printre care şi România, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din 

Iaşi a implementat deja structurile Procesului Bologna, punând în practică noile structuri, 

conform celor şase obiective Bologna: 

 Recunoaşterea diplomelor: adoptarea unui sistem de diplome comparabile şi bine 

definite; 

 Adoptarea unui sistem bazat pe două cicluri (licenţă/ master); 

 Implementarea sistemului de credite (ECTS); 

 Promovarea mobilităţii; 

 Promovarea cooperării europene în domeniul asigurării calităţii; 

 Promovarea dimensiunii europene a învăţământului superior. 

Pe lângă cele şase direcţii ale Procesului Bologna, Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iaşi acordă prioritate internaţionalizării studiilor, cu accent semnificativ pe schimbul 

de studenţi, cadre didactice şi personal administrativ cu universităţile din străinătate. 

 În fiecare an, un număr de studenţi, cadre didactice şi personal din administraţie se 

deplasează la universităţile partenere din străinătate în cadrul Programului European Lifelong 

Learning/ Erasmus. 

În Tabelele 4.1, 4.2 este prezentată dinamica numărului de studenţi străini, dinamica 

mobilităţilor cadrelor didactice şi studenţilor în ultimii cinci ani. 

Tabelul 4.1. Dinamica numărului de studenţi străini 

Studenţi străini 
la studii la UT Iaşi 

 

2010 
Număr  

persoane 

2011 
Număr 

persoane 

2012 
Număr 

persoane 

2013 
Număr 

persoane 

2014 
Număr 

persoane 

La studii 
universitare  
complete** 

din ţări europene 
şi non-europene 

32 31 21 35 29 

din Republica 
Moldova şi 
Ucraina 

333 320 325 333 326 

La studii 
parţiale 

Erasmus 
incoming 

35 51 54 52 57 

 TOTAL 400 402 400 420 412 
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Tabelul 4.2. Dinamica mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice 

1. Mobilităţi cadre didactice outgoing 2010 2011 2012 2013 2014 

Program Erasmus 64 78 74 114 135 

Leonardo da Vinci 4 1 1 1 5 

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

Programele PERFORM-ERA, EURODOC, 

CUANTUMDOC 
30 64 44 1 - 

Participări conferinţe, congrese, simpozioane 106 122 105 136 109 

Intâlniri de lucru, stagii de cercetare, prof.invitat 118 167 154 132 158 

TOTAL 323 432 378 378 408 

2. Mobilităţi studenţi outgoing 2010 2011 2012 2013 2014 

Program Erasmus 109 94 115 121 166 

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

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

Participări conferinţe, congrese, simpozioane 41 34 14 17 30 

Intâlniri de lucru, întâlniri proiecte cercetare 14 20 13 45 27 

TOTAL 250 295 271 200 225 

3. Mobilităţi personal didactic auxiliar outgoing 2010 2011 2012 2013 2014 

Program Erasmus 10 8 14 17 7 

Participări la conferinţe 3 4 6 - 1 

TOTAL 13 12 20 17 8 

În Tabelul 4.3 se prezintă acordurile de colaborare încheiate de Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

Tabelul 4.3. Acorduri de colaborare 

An universitar Acorduri Inter-Instituţionale Erasmus Acorduri de cooperare 

2014/2015 300 acorduri valabile 27 acorduri valabile 

Cele 27 de acorduri de cooperare sunt încheiate de Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iaşi cu instituţii Europa, Asia, Africa, America de Nord America de Sud.. 

Acordurile Inter-Instituţionale Erasmus sunt încheiate cu universităţi din întreg spaţiul 

european. 
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 Pentru anul academic 2014/2015 universitatea noastră are încheiate, în cadrul 

Programului LLP/Erasmus, un număr de 300 acorduri valabile şi în cadrul cărora se vor efectua 

mobilităţi la universităţile partenere. 

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

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

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

Ca o realizare a obiectivelor mai sus menţionate, în cadrul universităţii noastre se 

eliberează studenţilor care au efectuat studii la universităţile partenere documentele tip 

portofoliu Europass: Curriculum Vitae Europass, Paşaportul lingvistic Europass, Suplimentul 

Europass la Certificatul profesional, Suplimentul Europass la Diplomă, Documentul de 

mobilitate Europass. 

În concordanţă cu evoluţia activităţii industriale la nivel naţional şi european, s-au 

înregistrat diverse fluctuaţii ale cererii de locuri de muncă pentru absolvenţii universităţii. O 

imagine a dinamicii insertiei profesionale in raport cu numarul de absolventi in perioada 2010-

2013 este redată în Tabelul 4.4. 

Tabelul 4.4. Dinamica insertiei profesionale a absolventilor in perioada 2010 – 2013 

Nr 
crt. 

FACULTATEA 
Inserţia profesională [%] 

2010 2011 2012 2013 

1 Facultatea de Automatică şi 
Calculatoare 

95 91,30 90,66 94,26 

2 Facultatea de Inginerie 
Chimică şi Protecţia Mediului 

51 60,52 78,10 71,05 

3 Facultatea de Construcţii şi 
Instalaţii 

84 80,60 81,73 68,72 

4 Facultatea de Construcţii de 
maşini şi Management 
Industrial 

72 72,00 58,62 67,69 

5 Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei 

65 79,43 85,71 81,08 

6 Facultatea de Inginerie 
Electrică, Energetică şi 
Informatică Aplicată 

66 71,29 45,60 67,74 

7 Facultatea de Hidrotehnică, 
Geodezie şi Ingineria Mediului 

50 51,02 75,24 66,11 

8 Facultatea de Mecanică 80 71,57 64,92 69,46 

9 Facultatea de Ştiinţa şi 
Ingineria Materialelor 

50 44,14 56,34 35,08 

10 Facultatea de Textile, Pielărie 
şi Management Industrial 

39 73,68 36,23 58,73 

11 Facultatea de Arhitectură 
“G.M.Cantacuzino” 

95 89,28 100 65 

 TOTAL UNIVERSITATE 68.19 71.34 70.28 67.98 

 



 

PARTENER 

 

 

37 

Menţiuni:  

1. În tabelul 4.4. nu apar situaţiile din 2014 deoarece sondajul se realizează de către 

Centrul de consultanţă în orientarea pro şi postuniversitară în colaborare cu 

Compartimentul Acte de studii la ridicarea diplomelor iar absolvenţii anului 2014 îşi ridică 

diplomele începând cu luna iunie 2015. 

2. Conform Legii 677 din 2001, absolvenţii nu sunt obligaţi să declare datele personale, din 

acest motiv, nu toţi absolvenţii au completat chestionarele 

 Centrul de consultanţă în orientarea pro şi postuniversitară (CCOPP) detine insa 

informatii privind ofertele de locuri de munca pentru absolventii promotiei 2014 (Tabelul 4.5). 

Tabelul 4.5. Situaţia ofertelor de locuri de muncă, pentru  absolvenţii cu examen  de licenţă ai 
promoţiei 2014, la data de 30.01.2015* 

Nr. 
crt. 

Facultatea 
Nr.absolventi 

 
2014 

Nr. oferte 
locuri de 
muncă 

1 Automatică şi Calculatoare 199 185 

2 Inginerie chimică şi Protecţia mediului 119 66 

3 Construcţii şi Instalaţii 221 105 

4 Construcţii de maşini şi Management industrial 134 109 

5 Electronică, telecomunicaţii şi Tehnologia informaţiei 129 189 

6 Inginerie electrică, energetică şi Informatică aplicată 221 221 

7 Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria mediului 106 45 

8 Mecanică 210 123 

9 Ştiinţa şi ngineria materialelor 156 75 

10 Textile, pielărie şi Management industrial 149 31 

11 Arhitectură “G.M. Cantacuzino” 56 37 

12 Pentru orice profil 0 24 

 Total universitate 1700 1210 

* locurile de muncă identificate numai de către CCOPP şi numai pentru absolvenţii cu examen de 

licenţă, oferta fiind doar pentru inginerii şi arhitecţii fără experienţă. 
 

III. ÎNDEPLINIREA CERINŢELOR NORMATIVE OBLIGATORII 

 

III.1. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare  

a Universitaţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi 

 1.1. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi este o instituţie de stat, cu 

caracter non-profit, care promovează învăţământul şi cercetarea ca bunuri publice. 

Universitatea are personalitate juridică şi este persoană juridică de interes naţional. 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi funcţionează în baza Constituţiei României şi 

a legislaţiei româneşti. 

Ea respectă principiile înscrise în Declaraţia universală a drepturilor omului (1948) şi în 

Magna Charta a Universităţilor Europene (1988) şi aderă la Declaraţia de la Bologna (1999). 

Identificarea universităţii se realizează prin: 



 

PARTENER 

 

 

38 

a) denumire: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, cu acronimul TUIASI; 

b) stemă, emblemă, drapel, sigiliu; 

c) ţinută de ceremonie: robă şi tocă; 

d) Ziua Universităţii: 15 noiembrie; 

          e) sediu: Str. Prof.dr. doc. Dimitrie Mangeron, nr. 67, Iaşi, cod poştal 700050, România. 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi funcţionează cu această denumire din 

anul 1993. 

  Anexa 1.1.1. HG nr. 209 din 17 mai 1993 TUIASI  

Ea este însă continuatoarea unei tradiţii a învăţământului superior românesc, de la 

începuturile sale, într-un proces istoric în care s-a înregistrat oficial, la 15 noiembrie1813, prin 

înfiinţarea unui "clas de inginerie şi de hotărnicie", cea dintâi manifestare de învăţământ 

superior tehnic în limba română din ţara noastră.  

 Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi are un statut juridic propriu stabilit prin 

actul de înfiinţare de la 3 decembrie 1937  a Şcoalii Politehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. 

 Anexa 1.1.2. Monitorul Oficial nr. 284 din 08.121937_TUIASI  

 De la înfiinţarea sa, aceasta a funcţionat neîntrerupt sub aceasta denumire sau sub 

denumirile de “Institutul Politehnic Gh. Asachi", hotărâtă prin Decretul-lege pentru reforma 

învăţămîntului din 3 august 1948 şi Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi prin HG 

nr.209 din 17 mai 1993.    

 Activităţile didactice ale tuturor celor 11 facultăţi se desfăşoară, în localitatea Iaşi unde 

instituţia îşi are sediul. 

  Anexa 1.1.3. Carta TUIASI 30.09. 2011, 

 Anexa 1.1.4. Structura universităţii 

 1.2. Misiunea didactică şi de cercetare a universităţii ce o individualizează în sistemul 

naţional şi european al învăţământului superior este susţinută în elementele sale de specificitate 

şi oportunitate în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor şi cerinţele pieţei forţei de 

muncă, prin misiunile didactice şi de cercetare, pentru toate programele de studii oferite. 

Astfel: 

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

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

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

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

comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

 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 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.1.%20HG%20nr.%20209%20din%2017%20mai%201993_TUIASI.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.2.%20_Monitorul%20Oficial%20284%20din%2008121937_TUIASI.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.3.%20Carta%20TUIASI%2030.09.2011.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.4.%20Structura%20Universitatii.pdf
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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.  

Misiunea sa didacatică şi de cercetare este susţnută în elementele sale de specificitate 

şi oportunitate în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor şi cerinţele pieţei forţei de muncă 

prin misiunile didactice şi de cercetarea ale celor 62 programe de studii de licenţă şi 82 

programe de studii de master. 

 Anexa 1.1.3. Carta TUIASI 30.09. 2011 

 Anexa 1.2.1. Misiunea şi obiectivele universităţii 

 Anexa 1.2.2. Misiunea didactică şi de cercetare programe de studii 

 Anexa 1.2.3. Strategia de cercetare TUIASI 

 

 III.2. Carta universitară şi regulamentele specifice 

 2.1. Organizarea şi funcţionarea universităţii, normele privind viaţa comunităţii 

universitare, principiile de organizare a activităţii didactice prin studii universitare şi 

postuniversitare, organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică, structura organizaţională de 

promovare, evaluare şi asigurare a calităţii şi eticii universitare, organizarea structurilor 

academice, decizionale şi administrative ale Universităţii, sunt cuprinse în Carta Universităţii 

Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi.  

 Anexa 1.1.3. Carta TUIASI 30.09. 2011 

Carta TUIASI a fost aprobată la data de 30.09.2011 şi  face referire la un număr de 27 

regulamente, proceduri, metodologii şi regulamentele specifice cuprinse în Manualul 

procedurilor:  

 Anexa 2.1.1. Manualul procedurilor 

 2.2. Procedurile şi prescripţiile generale după care se desfăşoară activitatea în 

universitate sunt cuprinse în Regulamentul intern al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din 

Iaşi şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din 

Iaşi. 

 Anexa 2.2.1. Regulamentul intern al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din 

Iaşi  

 Anexa 2.2.2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii Tehnice 

"Gheorghe Asachi" din Iaşi 

 2.3. Activităţile profesionale ale studenţilor la studiille universitare de licenţă, masterat, 

post universitare şi de doctorat sunt reglementate de proceduri specifice ce evidenţiază toate 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.3.%20Carta%20TUIASI%2030.09.2011.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.2.1.%20Misiunea%20si%20obiectivele%20universitatii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.2.2.%20Misiunea%20didactica%20si%20de%20cercetare%20programe%20de%20studii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.2.3.%20Strategia%20de%20cercetare%20TUIASI.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.3.%20Carta%20TUIASI%2030.09.2011.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.1.1.%20Manualul%20procedurilor.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.2.1.%20Regulamentul%20intern%20al%20Universitatii%20Tehnice%20Gheorghe%20Asachi%20din%20Iasi.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.2.1.%20Regulamentul%20intern%20al%20Universitatii%20Tehnice%20Gheorghe%20Asachi%20din%20Iasi.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.2.2.%20Regulamentul.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.2.2.%20Regulamentul.pdf
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etapele: înscriere, admitere, activitate didactică, promovare dintr-un an în altul sau a doi ani într-

un an, transfer între facultăţi şi între instituţii de învăţământ superior, etc.. 

  Anexa 2.3.1 Organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de licenţă 

  Anexa 2.3.2. Organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de master 

 Anexa 2.3.3. Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare 

de licenţă 

 Anexa 2.3.4. Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare 

de master 

 Anexa 2.3.5. Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare 

de doctorat  

 Anexa 2.3.6. Organizarea activităţii didactice pentru studiile postuniversitare de 

formare şi dezvoltare profesională continuă  

 Anexa 2.3.7. Organizarea programului de formare psihopedagogică în cadrul 

Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic-DPPD 

 Anexa 2.3.8. Finalizarea studiilor universitare de licenţă (ciclul I – Sistem 

Bologna). 

 

 III.3. Conducerea universităţii, structuri manageriale 

 3.1. În Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi au fost respectate dispoziţiile 

legale pentru alegerea organelor colective de conducere (Consiliile facultăţiilor şi Senat) precum 

şi a funcţiilor de conducere.   

 Anexa 3.1.1. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor conducerilor academice 

pentru legislatura  2012 – 2016 

 Pentru legislatura 2008 -2012 Rectorul a fost confirmat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului nr. 3330 / 03.03.2008 iar pentru legislatura 2012-2016 prin Ordinul 

Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Sportului nr. 3986 / 12.03.2012. 

  Anexa 3.1.2. Confirmarea de către MEC a alegerii Rectorului 

 Personalul de conducere al Universităţi Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi este format 

din cadre didactice titularizate în învăţământ superior, cu norma de bază la universitate, 

respectiv la structura internă de conducere la care funcţionează, sunt profesori sau conferenţari 

universitari titulari şi nu se află în condiţia de rezervare a postului. 

 Anexa 3.1.4. Structura conducerii universităţii 2012 – 2016 

 Anexa 2.2.2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii Tehnice 

"Gheorghe Asachi" din Iaşi 

 3.2.  Universitatea are o organigramă încadrată cu personal propriu care corespunde, 

din punct de vedere al calificării profesionale, condiţiilor cerute pentru ocuparea posturilor 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.1.%20Organizarea%20activitatii%20didactice%20pentru%20studii%20universitare%20de%20licenta.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.2.%20Organizarea%20activitatii%20didactice%20pentru%20studii%20universitare%20de%20master.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.3.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20licenta.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.3.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20licenta.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.4.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20master.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.4.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20master.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.5.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20doctorat.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.5.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20doctorat.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.6.%20Organizarea%20activitatii%20didactice%20pentru%20studiile%20postuniversitare%20de%20formare%20prof.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.6.%20Organizarea%20activitatii%20didactice%20pentru%20studiile%20postuniversitare%20de%20formare%20prof.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.7.%20Organizarea%20programului%20de%20formare%20psihopedagogica%20in%20cadrul%20DPPD.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.7.%20Organizarea%20programului%20de%20formare%20psihopedagogica%20in%20cadrul%20DPPD.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.8.%20Finalizarea%20studiilor%20de%20licenta-ciclu%20Bologna.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.8.%20Finalizarea%20studiilor%20de%20licenta-ciclu%20Bologna.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%203.1.1.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20alegerilor%20conducerilor%20academice%20pentru%20legislatura%202012-2016.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%203.1.1.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20alegerilor%20conducerilor%20academice%20pentru%20legislatura%202012-2016.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%203.1.2.%20Confirmarea%20de%20catre%20MEC%20a%20alegerii%20Rectorului.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%203.1.4.%20Structura%20conducerii%20universitatii%202012-2016.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.2.2.%20Regulamentul.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.2.2.%20Regulamentul.pdf
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prevăzute în state de funcţiuni atat pentru personalul didactic şi de cercetare ştiinţifică cât şi 

pentru personalul administrativ. 

 Anexa 3.2.1. Organigrama universităţii 

 Anexa 3.2.2. State de funcţiuni personal didactic 

 Anexa 3.2.3. State de funcţiuni personal administrativ 

 Anexa 3.2.4. State de funcţiuni personal cercetare ştiinţifică 

 3.3.  Biblioteca universităţii este încadrată cu personal cu studii superioare iniţiale sau 

postuniversitare de biblioteconomie sau filologie. 

 Anexa 3.3. Personalul Bibliotecii universităţii 

 

III.4. Personalul didactic 

 4.1. Toate posturile didactice din universitate au fost ocupate prin concurs, cu 

respectarea condiţiilor legale. Marea majoritate a posturilor sunt încadrate cu personal propriu, 

care corespunde din punct de vedere al calificării profesionale condiţiilor cerute pentru 

ocuparea posturilor prevăzute în statele de funcţiuni.  

 Condiţiile legale de ocupare a posturilor sunt îndeplinite după cum urmează:  

- publicarea posturilor cu aprobarea ministerului: 

http://jobs.edu.ro 

http://didactic.rectorat.tuiasi.ro 

http://www.tuiasi.ro/evenimente/concurs-posturi-didactice-2014-2015 

-  desfăşurarea concursului conform prevederilor legale şi procedurilor proprii:  

 Anexa 4.1. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 

didactice 

 4.2. Dosarele de concurs atestă faptul că, odată cu înaintarea în carieră, personalul 

didactic a abordat noi discipline, în funcţie de dinamica specialităţii, fapt demonstrat atât prin 

rezultatele cercetării ştiinţifice şi publicarea de materiale didactice, cât şi prin direcţiile de viitor 

cuprinse în planurile de dezvoltare a carierei. 

 Anexa 4.2. Lista personalului didactic cu norma de bază în universitate 

 4.3. Personalul didactic titularizat în universitate acoperă într-un an universitar cel mult 

trei norme didactice, indiferent de instituţia de învăţământ superior în care îşi desfăşoară 

activitatea. Acest fapt a fost confirmat de fiecare dată cu ocazia evaluărilor interne şi externe a 

programelor de studii şi este confirmat şi acum în dosarele celor 12 programe de studiu 

evaluate.  

 Anexa 4.3.1. Gradul de ocupare a personalului didactic 

 Anexa 4.3.2. Continuarea pe perioadă determinată a activităţii după pensionare  

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%203.2.1.%20Organigrama%20Universitatii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%203.2.2.%20State%20de%20functiuni%20personal%20didactic.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%203.2.3.%20State%20de%20functiuni%20personal%20administrativ.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%203.2.4.%20Stat%20de%20functii%20personal%20cercetare%20stiintifica.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%203.3.%20Personalul%20bibliotecii%20Universitatii.pdf
http://www.jobs.edu.ro/
http://didactic.rectorat.tuiasi.ro/
http://www.tuiasi.ro/evenimente/concurs-posturi-didactice-2014-2015
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%204.1.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20concursurilor%20pentru%20ocuparea%20posturilor%20didactice.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%204.1.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20concursurilor%20pentru%20ocuparea%20posturilor%20didactice.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%204.2.%20Lista%20personalului%20didactic%20cu%20norma%20de%20baza%20in%20Universitate.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%204.3.1.%20Gradul%20de%20ocupare%20a%20personalului%20didactic.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%204.3.2.%20Continuarea%20pe%20perioada%20determinata%20a%20activitatii%20dupa%20pensionare.PDF
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 4.4. Personalul didactic titularizat în învăţământ superior conform legii, pensionat la 

limita de vârstă sau din alte motive, şi care desfăsoară activităţi didactice în calitate de cadru 

didactic asociat, acoperă cel mult o normă didactică în universitate. 

 Anexa 4.4.1. Gradul de ocupare a personalului didactic pensionat  

 Anexa 4.4.2. Angajarea personalului didactic şi de cercetare asociat 

4.5. În cadrul fiecărei structuri instituţionale, pentru fiecare program din ciclul de licenţă 

are duce la o calificare universitară distinctă, cel puţin 70% din totalul posturilor din statul de 

funcţii, constituite conform normativelor legale, sunt acoperite cu cadre didactice cu norma de 

bază sau cu post rezervat, titularizate învăţământul superior conform normelor legale, iar dintre 

acestea cel puţin 25% sunt profesori şi conferenţiari universitari, dar nu mai mult de 50%.  

Acest fapt a fost confirmat ca atare aproape de fiecare dată cu ocazia evaluărilor interne 

şi externe a programelor de studii şi este confirmat şi acum în dosarele celor 12 programe de 

studiu evaluate.  

În anul universitar 2014-2015 în universitate exista 1071 posturi didactice, dintre care 

sunt ocupate cu titulari un numar de 763, ceea ce reprezinta 71,2%, dintre care 48,09% sunt 

profesori si conferențiari. 

 Anexa 4.3.1. Gradul de ocupare a personalului didactic 

 Anexa 4.5. Profesori si conferenţiari 

 4.6. Personalul didactic asociat care nu este titularizat în învăţământul superior  

satisface condiţiile legale pentru ocuparea posturilor. 

 Anexa 4.6.1. Personal didactic asociat  

 Anexa 4.4.2. Angajarea personalului didactic şi de cercetare asociat  

 4.7. Cadrele didactice asociate au făcut cunoscut prin declaraţie scrisă conducătorului 

instituţiei la care au funcţia de bază, precum şi celui la care sunt asociate şi au obţinut 

aprobare, pentru numărul de ore prestate prin asociere. 

Anexa 4.7. Personal didactic asociat – declaratii, aprobări 

 4.8. Titularii de disciplină au gradul didactic minimum şef de lucrări, fiind doctori 

în domeniul disciplinelor din postul ocupat. Titularii de aplicaţii sunt doctori sau doctoranzi în 

domeniul disciplinelor din postul ocupat sau au pregătirea iniţială şi competenţe în domeniul 

disciplinei din postul ocupat.  

În universitate există un număr de 26 cadre didactice titulare care nu au titlul de doctor. 

Aceştia intră sub incidenţa prevederilor  OUG nr.94 din 29 decembrie 2014, privind modificarea 

şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi modificarea OUG nr.75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei, având termen de obţinere a titlului de doctor pană la 30 

septembrie 2015 pentru a nu li se desface contractele de muncă. 

 Anexa 4.3.1. Gradul de ocupare a personalului didactic 

 Anexa 4.8.1. Competentele cadrelor didactice 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%204.4.1.%20Gradul%20de%20ocupare%20a%20personalului%20didactic%20pensionat.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%204.4.2.%20Angajarea%20personalului%20didactic%20si%20de%20cercetare%20asociat.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%204.3.1.%20Gradul%20de%20ocupare%20a%20personalului%20didactic.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%204.5.%20Profesori%20si%20conferentiari.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%204.6.1.%20Personal%20didactic%20asociat.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%204.4.2.%20Angajarea%20personalului%20didactic%20si%20de%20cercetare%20asociat.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%204.7.%20Personal%20didactic%20asociat%20-%20declaratii,%20aprobari.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%204.3.1.%20Gradul%20de%20ocupare%20a%20personalului%20didactic.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%204.8.1.%20Competentele%20cadrelor%20didactice.pdf


 

PARTENER 

 

 

43 

Anexa 4.8.2. Cadre didactice fără titlul de doctor 

 4.9. Persoanele care ocupă posturi de preparatori şi asistenţi, au pregătire pedagogică 

atestată sau sunt în curs de finalizare a acestui modul de pregătire. Unele disfuncţionalităţi în 

acest sistem de pregatire cauzate de prevederi fluctuante ale Legii Învăţământului, au condus la 

anumite întârzieri pe cale să fie rezolvate prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic din universitate şi cu sprijin material din partea Universităţii. 

 Anexa 4.9. Situaţia pregătirii pedagogice a preparatorilor şi asistenţilor  

 4.10. Titularii de curs/disciplină au elaborat cursuri şi alte lucrări necesare procesului de 

învăţământ care acoperă problematica disciplinei respective, prevăzută în programa analitică. 

Acest fapt a fost confirmat de fiecare dată cu ocazia evaluărilor interne şi externe a programelor 

de studii şi este confirmat şi acum în dosarele celor 12 programe de studiu evaluate. 

 Anexa 4.10. Cursuri şi lucrări elaborate de către titularii de discipline 

Anexa 4.8.1. Competenţele cadrelor didactice 

 4.11. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi asigură acoperirea pe cel puţin 

un ciclu de licenţă activităţile prevăzute la disciplinele din planul de învăţământ, cu cadre 

didactice competente.  Acest fapt a fost confirmat de fiecare dată cu ocazia evaluărilor interne şi 

externe a programelor de studii şi este confirmat şi acum în dosarele celor 12 programe de 

studiu evaluate.  

 Anexa 4.11. Acoperirea disciplinelor cu cadre didactice 

 

III.5. Baza materială 

 5.1. Universitatea dispune de patrimoniul necesar desfăşurării unui proces de 

învăţământ şi cercetare ştiinţifică de calitate, în concordanţă cu misiunea şi obiectivele 

universităţii. 

 Anexa 5.1.1. Patrimoniul imobiliar al universitaţii 

   Anexa 5.1.2.a. Achiziţii 

Anexa 5.1.2.b. Inventar 

Numărul de locuri în sălile de curs, seminar şi laborator este corelat cu mărimea formaţiilor 

de studiu (serii, grupe, subgrupe etc.) conform normativelor. 

Anexa 5.1.3. Capacitatea spaţiilor de învăţământ 

 5.2.  Pentru desfăşurarea lucrărilor aplicative la disciplinele de specialitate informatică 

din planurile de învăţământ în laboratoare dotate cu tehnică de calcul, la nivelul unei formaţii de 

studiu, există un calculator la cel mult 2 studenţi pentru ciclul de licenţă şi un calculator pentru 

fiecare student, pentru ciclul de masterat. Acest fapt a fost confirmat de fiecare dată cu ocazia 

evaluărilor interne şi externe a programelor de studii şi este confirmat şi acum în dosarele celor 

12 programe de studiu evaluate. 

Anexa 5.2. Dotarea laboratoarelor de specialitate cu tehnică de calcul 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%204.8.2.%20Cadre%20didactice%20care%20nu%20au%20titlul%20de%20doctor.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%204.9.%20Situatia%20pregatirii%20pedagogice%20a%20asis%20si%20prep.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%204.10.%20Cursuri%20si%20lucrari%20eleab%20de%20titulari.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%204.8.1.%20Competentele%20cadrelor%20didactice.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%204.11.%20Acoperirea%20disciplinelor%20cu%20cadre%20didactice.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.1.1.%20Patrimoniu%20imobiliar%20al%20Universitatii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.1.2.a.%20Achizitii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.1.2.b.%20Inventar.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.1.3.%20Capacitatea%20spatiilor%20de%20invatamant.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.1.3.%20Capacitatea%20spatiilor%20de%20invatamant.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.2.%20Dotarea%20laboratoarelor%20de%20specialitate%20cu%20tehnica%20de%20calcul.pdf
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 5.3.  Biblioteca centrală (selectată printre cele mai frumoase 25 de biblioteci din lume şi 

clasată pe locul I de un sondaj online iniţiat de portalul Boredpanda.com) şi filialele acesteia 

este/sunt dotată(e) cu sală (săli) de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor 

prevăzute în planurile de învăţământ pe cicluri de studii universitare (licenţă şi masterat). Acest 

fapt a fost confirmat de fiecare dată cu ocazia evaluărilor interne şi externe a programelor de 

studii şi este confirmat şi acum în dosarele celor 12 programe de studiu evaluate. 

Anexa 5.3. Prezentarea generală a Bibliotecii 

5.4. În biblioteca centrală a universităţii şi filialele acesteia, precum şi in bibliotecile  

departamentelor şi centrelor de cercetare există spaţii de studiu cel puţin pentru 10% din 

numărul total al studenţilor. 

Anexa 5.4. Spatii de studiu în biblioteci 

 5.5. Biblioteca dispune atât de un număr suficient de abonamente la publicaţii şi 

periodice româneşti şi străine cât şi de acces la baze de date ştiinţifice electronice, 

corespunzător misiunii(lor) asumate. Totodată biblioteca a desfăşurat de-a lungul timpului, 

intense schimburi de publicaţii, mai ales prin intermediul celor 10 secţiuni ale Buletinului 

Institutului Politehnic Iaşi a revistei Environmental Engineering and Management Journal,  

editată de Catedra Ingineria si Managementul Mediului sub egida Universitatii Tehnice 

"Gheorghe Asachi" din Iasi, prima revista universitara din Romania cotata ISI, incepand cu 

Volumul 6, Nr.1/2007. Numărul publicaţiilor este întregit şi de publicaţiile şi periodicile romaneşti 

şi străine existente în bibliotecile  departamentelor şi centrelor de cercetare, obţinute prin 

abonamentele, achiziţiile şi schimburile directe ale acestora sau ale cercetătorilor din cadrul 

acestora. Astfel la numărul total de 144 abonamente la reviste romaneşti şi straine  se adaugă 6 

baze de date ANELIS (Science Direct, SpringerLink, Willy, ProQuest, Thomson Web of 

Science, Scopus). Deasemenea, pe lângă ublicaţiile pe suport de hârtie, Biblioteca universităţii 

oferă acces la baza de date InfoStandard, care conţine colecţii de standarde full-text, precum şi 

la 7 colecţii cu 233 de cărţi electronice full-text de la Editura Elsevier.  

Anexa 5.5.1. Abonamente periodice, baze de date 

Anexa 5.5.2. Schimb internaţional de publicaţii  

5.6. În sălile de lectură ale bibliotecii centrale şi filialelor acesteia, în bibliotecile  

departamentelor şi centrelor de cercetare, precum şi în sălile de lectură ale căminelor 

studenţeşti, există un număr de locuri cel puţin pentru 10% din numărul total al studenţilor. 

Numai în sălile de lectură ale bibliotecii centrale şi filialelor acesteia există un număr de 

485 locuri, adică pentru 3,52 % din numarul de studenti. 

 Anexa 5.6. Locuri în săli de lectură 

5.7. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi dispune de soft-uri 

corespunzătoare disciplinelor de studiu din planurile de învăţământ, cu licenţe de utilizare. Acest 

http://www.boredpanda.com/
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.3.%20Prezentarea%20generala%20a%20Bibliotecii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.3.%20Prezentarea%20generala%20a%20Bibliotecii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.4.%20Spatii%20de%20studiu%20in%20biblioteci.pdf
http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.5.1.%20Abonamente%20periodice,%20baze%20de%20date.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.5.1.%20Abonamente%20periodice,%20baze%20de%20date.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.5.2.%20Schimb%20international%20de%20publicatii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.5.2.%20Schimb%20international%20de%20publicatii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.6.%20Locuri%20in%20sali%20de%20lectura.pdf
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fapt a fost confirmat de fiecare dată cu ocazia evaluărilor interne şi externe a programelor de 

studii şi este confirmat şi acum în dosarele celor 12 programe de studiu evaluate.  

La nivelul universităţii, există peste 1200 sofware-uri corespunzătoare disciplinelor de 

studiu din planurile de învăţământ. 

Anexa 5.7.  Dotarea cu software  

 5.8. Conducerea universităţii asigură multiplicarea cursurilor şi celorlalte lucrări necesare 

procesului de învăţământ, elaborate de cadrele didactice, şi punerea lor la dispoziţia studenţilor 

într-un număr corespunzător. Acest fapt a fost confirmat de fiecare dată cu ocazia evaluărilor 

interne şi externe a programelor de studii şi este confirmat şi acum în dosarele celor 12 

programe de studiu evaluate.  

Astfel numai în anul 2014, la Politehnium s-au editat 97 titluri, 35 dintre aceste fiind cărti 

tehnice. 

  Anexa 5.8.  Cursuri şi lucrări multiplicate 

 5.9. Cele 704 laboratoare didactice au o dotare corespunzătoare disciplinelor obligatorii 

din planurile de învăţământ care au prevăzute prin programa analitică activităţi de acest gen. 

Acest fapt a fost confirmat de fiecare dată cu ocazia evaluărilor interne şi externe a programelor 

de studii şi este confirmat şi acum în dosarele celor 12 programe de studiu evaluate. 

 Anexa 5.9. Dotarea laboratoarelor didactice 

 

III.6. Acte de proprietate 

 După o funcţionare neîntreruptă de peste 77 de ani, universitatea dispune în proprietate 

de 100% din spaţiile de învăţământ cu toate dotările necesare. 

 Anexa 5.1.1. Patrimoniul imobiliar al universităţii 

 Anexa 6. Acte de proprietate spaţii 

 

III.7. Activitatea financiară 

7.1. Pentru încadrarea cu personal calificat a compartimentelor financiar– contabile au 

fost respectate condiţiile legale, iar directorul economic are studii economice superioare. 

Anexa 7.1. Încadrarea compartimentelor financiar-contabile 

7.2. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi dispune de buget propriu de 

venituri şi cheltuieli pentru activitatea de învăţământ superior, cod fiscal şi cont la bancă. 

Anexa 7.2.1. Conturi de trezorerie 

Anexa 7.2.2.  Buget de venituri şi cheltuieli pentru 2014 

Anexa 7.2.3.  Buget de venituri şi cheltuieli – estimări 2015 - 2018  

7.3. Universitatea şi-a organizat contabilitate proprie, întocmeşte bilanţ contabil, cont de 

execuţie bugetară şi raport de gestiune propriu din care rezultă că cheltuielile efectuate sunt în 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.7.%20Dotarea%20cu%20software.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.8.%20Cursuri%20si%20lucrari%20multiplicate.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.9.%20Dotare%20laboratoare%20didactice.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.1.1.%20Patrimoniu%20imobiliar%20al%20Universitatii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%206.%20Acte%20de%20proprietate%20spatii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.1.%20Incadrarea%20compartimentelor%20financiar-contabile.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.2.1.%20Conturi%20de%20trezorerie%20si%20banci%20comerciale.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.2.2.%20Buget%20de%20venituri%20si%20cheltuieli%20pentru%202014.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.2.3.%20Buget%20de%20venituri%20si%20cheltuieli-estimari%202015-2018.pdf
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concordanţă cu legislaţia în vigoare, veniturile încasate şi destinaţia lor, precum şi caracterul 

non-profit al instituţiei. 

http://www.tuiasi.ro/administratie/directia-economica  

Anexa 7.3.1. Bilanţ contabil  

Anexa 7.3.2. Cont de execuţie bugetară 

Anexa 7.3.3. Raport de gestiune  

 7.4. Taxele şcolare ale studenţilor sunt calculate în concordanţă cu costurile medii de 

şcolarizare pe an universitar din învăţământul public finanţat de la buget la domeniile de licenţă 

sau masterat. Modul de calcul este stabilit anual. Taxele sunt făcute publice pe site-urile 

facultăţilor, al CSUD, la avizierele facultăţilor, pe pliante, broşuri, la secretariatele facultăţilor . 

  www.tuiasi.ro 

  Anexa 7.4. Taxe şcolare 

 7.5. Studenţii sunt informaţi despre posibilităţile de asistenţă financiară din partea 

instituţiei şi despre modul de utilizare a taxelor pe site-ul universităţii, la avizierele facultăţilor. 

  www.tuiasi.ro 

  Anexa 7.4. Taxe şcolare  

 Anexa 7.5. Regulament de acordare burse 

 7.6. În general întreaga activitate a universităţii, deci şi situaţiile financiare, este supusă 

auditului intern de către compartimentul de specialitate. Periodic, activitatea financiară este 

supusă unei verificări de către Curtea de Conturi a Romaniei. 

 Rezultatele auditului financiar intern, împreună cu analiza anuală a execuţiei bugetului 

de venituri sunt dezbătute de senatul universităţii şi date publicităţii.  

 Anexa 7.6.1.a. Plan de audit public intern 2014 

 Anexa 7.6.1.b. Plan de audit public intern 2015 

Anexa 7.6.1.c  Plan strategic audit intern 3 ani- 2015-2017 

 Anexa 7.6.2. Raport de audit public intern 2014 

 http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Raport_starea_universitatii_TUIASI_2013.pdf 

  http://www.tuiasi.ro/uploads/files/raport_stare_2012_fara_anexe.pdf 

 

III.8. Studenţii 

 8.1. Recrutarea studenţilor se face prin proceduri de admitere proprii, iar înscrierea la 

concursul de admitere se face numai pe baza diplomei de bacalaureat/licenţă sau a altor acte 

de studii echivalente, recunoscute de minister. 

 Anexa 2.3.3. Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare 

de licenţă  

 Anexa 2.3.4. Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare 

de master  

http://www.tuiasi.ro/administratie/directia-economica
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.3.1.%20Bilant%20Contabil.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.3.2.%20Contul%20de%20executie%20bugetara.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.3.3.%20Raport%20de%20gestiune.pdf
http://www.tuiasi.ro/
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.4.%20Taxe%20scolare.pdf
http://www.tuiasi.ro/
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.4.%20Taxe%20scolare.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.5.%20Regulament%20de%20acordare%20burse.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.6.1.a.%20Plan%20de%20audit%20public%20intern%202014.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.6.1.b.%20Plan%20audit%20public%20intern%202015.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.6.1.c.%20%20Plan%20strategic%20audit%20intern%203%20ani-%202015-2017.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.6.2.%20Raport%20audit%20public%20intern%202014.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Raport_starea_universitatii_TUIASI_2013.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/raport_stare_2012_fara_anexe.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.3.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20licenta.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.3.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20licenta.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.4.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20master.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.4.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20master.PDF
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 Anexa 2.3.5. Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare 

de doctorat 

 8.2. Transferul studenţilor între instituţii de învăţământ superior, facultăţi şi specializări s-

a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, fiind reglementat prin regulamente interne 

şi nu s-a efectuat pe parcursul anului de învăţământ. 

 Anexa 2.3.1 Organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de licenţă,  

 Anexa 2.3.2. Organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de master 

 Anexa 8.2. Transferuri 

 8.3. Rezultatele obţinute de studenţi pe parcursul şcolarizării sunt atestate prin foaia 

matricolă şi tuturor absolvenţilor li se eliberează Suplimentul la Diplomă în conformitate cu 

reglementările în vigoare. 

 Anexa 8.3. Acte de studii 

 8.4. Procedurile de conferire a diplomelor sau certificatelor de absolvire sunt în 

conformitate cu condiţiile stabilite de lege. Ele se acordă pe temeiul că universitatea este 

acreditată şi că programele de studiu sunt autorizate provizoriu/ acreditate în urma evaluării 

externe de către ARACIS, prin Hotărâre de Guvern (programele universitare de licenţă), 

acreditate prin Ordin al Ministrului Educaţiei (programele şi domeniile universitare de master). 

 Anexa 8.3. Acte de studii 

Anexa 2.3.8. Finalizarea studiilor universitare de licenţă (ciclul I – Sistem Bologna) 

III.9. Activitatea de cercetare 

 9.1. Planurile de cercetare proprii, pe domenii, sunt incluse în planurile strategice ale 

facultăţilor şi/sau departamentelor şi, respectiv al instituţiei, sunt atestate prin documente şi 

cuprind modalităţi de valorificare a cercetării ştiinţifice. 

 Anexa 9.1.1. Planuri de cercetare proprii, pe domenii. Teme de cercetare    

Anexa 9.1.2. Raportul de autoevaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică  

Anexa 1.2.3. Strategia de cercetare TUIASI  

 9.2. Temele de cercetare cuprinse în planuri se înscriu în ariile stiinţifice ale domeniilor 

de licenţă si/ sau masterat. 

Anexa 9.1.1.Planuri de cercetare proprii, pe domenii. Teme de cercetare   

9.3. Rezultatele activităţilor de cercetare ştiinţifică desfăşurate de personalul didactic şi de 

cercetare sunt valorificate prin publicaţii în reviste de specialitate naţionale, internaţionale, ISI, 

BDI, etc., sau edituri din ţară recunoscute de CNCSIS sau din străinătate, comunicări ştiinţifice 

prezentate la sesiuni, simpozioane, seminarii din ţară şi/sau străinătate, contracte, expertiză, 

consultanţă etc., pe bază de contracte sau convenţii încheiate cu parteneri din ţară şi/ sau 

străinătate, cu evaluare atestată de către comisii de specialitate etc.  

Activitatea de cercetare este confirmată de clasarea universităţii pe o poziţie superioară in 

topul celor 12 universitati de cercetare avansată şi educaţie din România şi pe poziţii deosebit 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.5.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20doctorat.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.5.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20doctorat.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.1.%20Organizarea%20activitatii%20didactice%20pentru%20studii%20universitare%20de%20licenta.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.2.%20Organizarea%20activitatii%20didactice%20pentru%20studii%20universitare%20de%20master.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%208.2.%20Transferuri.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%208.3.%20Acte%20de%20studii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%208.3.%20Acte%20de%20studii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.8.%20Finalizarea%20studiilor%20de%20licenta-ciclu%20Bologna.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%209.1.1.%20Planuri%20de%20cercetare%20proprii%20pe%20domenii.%20Teme%20de%20cercetare.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%209.1.2.%20Raportul%20de%20autoevaluare%20a%20activitatii%20de%20cercetare%20stiintifica.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.2.3.%20Strategia%20de%20cercetare%20TUIASI.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%209.1.1.%20Planuri%20de%20cercetare%20proprii%20pe%20domenii.%20Teme%20de%20cercetare.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%209.1.1.%20Planuri%20de%20cercetare%20proprii%20pe%20domenii.%20Teme%20de%20cercetare.pdf
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de onorante în clasamentele întocmite de diverse organizaţii si instituţii. Astfel, potrivit ultimului 

raport Ranking Web of Universities (Webometrics) realizat de către the Cybermetrics Lab 

(Spanish National Research Council, CSIC), TUIASI se situează pe primul loc în topul 

universitătilor tehnice din România şi pe locul al patrulea în topul universitătilor din 

România în ceea ce priveşte impactul şi prezenţa pe Web. Această prezenţă reflectă 

excelenţa academică, performanţa în cercetare, deschiderea institutională şi implicarea în 

comunitate.   

Anexa 9.1.2. Raportul de autoevaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică  

Anexa 9.3.1. Buletinul IPI 

Anexa 9.3.2. Editura POLITEHNIUM 

 9.4. În universitate se organizează periodic cu cadrele didactice, cercetătorii şi 

absolvenţii, sesiuni stiinţifice, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, iar comunicările sunt 

publicate în buletine stiinţifice cotate ISBN sau ISSN sau în reviste dedicate activităţii 

organizate. Acest fapt a fost confirmat de fiecare dată cu ocazia evaluărilor interne şi externe a 

programelor de studii şi este confirmat şi acum în dosarele celor 12 programe de studiu 

evaluate. În universitate sunt organizate un număr de 13 manifestări ştiinţifice internaţionale. 

 Anexa 9.4. Manifestări ştiinţifice  

 

III.10. Misiunea universitatii  

 Misiunea universităţii are obiective clare şi conţine elemente de specificitate şi 

oportunitate în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor şi cerinţele pieţei forţei de muncă.  

 Astfel: 

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

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

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

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

locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

 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.  

http://www.webometrics.info/en/Europe/Romania
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%209.1.2.%20Raportul%20de%20autoevaluare%20a%20activitatii%20de%20cercetare%20stiintifica.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%209.3.1.%20Buletinul%20IPI.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%209.3.2.%20Editura%20Politehnium.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%209.4.%20Manifestari%20stiintifice.pdf
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Principalele obiective strategice ale Universităţii, sunt: 

- Asigurarea unui traseu academic al tuturor membrilor corpului profesoral, în concordanţă 

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

- Diversificarea ofertei de programe de studii de licenţă, masterat şi doctorat, inclusiv în limbi 

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

- Dezvoltarea şi susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică, a infrastructurii specifice, 

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

- Accentuarea activităţilor de transfer tehnologic şi a parteneriatelor cu industria şi mediul 

privat; 

- Dezvoltarea unei discipline financiare a instituţiei, prin evidenţierea clară a fluxurilor de 

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

a Universităţii; 

- Asigurarea unor schimburi internaţionale de studenţi şi profesori, între universitatea 

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

- Dezvoltarea unor relaţii stabile cu piaţa muncii, în vederea adaptării programelor 

educaţionale din universitate la nevoile unităţilor economice şi pentru asigurarea unei bune 

inserţii profesionale a absolvenţilor; 

- Promovarea realizărilor şi imaginii instituţiei în învăţământul pre-universitar, în mass-media, 

în organizaţiile guvernamentale şi non-guvernamentale pentru susţinerea intereselor 

Universităţii, ale corpului profesoral şi administrativ şi ale studenţilor; 

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

cazare şi petrecere a timpului liber, la standarde europene. Astfel, se au în vedere 

extinderea Cantinei, prin darea în funcţiune a unei noi săli de servire a mesei, finalizarea 

investiţiei la bazinul de înot şi dezvoltarea bazei sportive din campusul "Tudor 

Vladimirescu" Anexa 1.2.1. Misiunea şi obiectivele universităţii  

 

IV. NIVELUL STANDARDELOR ŞI INDICATORILOR DE PERFORMANTĂ 

 

Domeniul A. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ 

A. 1. Structurile instituţionale, administrative şi manageriale 

A.1.1. Misiune, obiective şi integritate academică 

A.1.1.1. Misiune şi obiective 

Min.: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi este înfiinţată şi funcţionează 

conform legii. Instituţia 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 de instituţie o 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.2.1.%20Misiunea%20si%20obiectivele%20universitatii.pdf
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individualizează în sistemul naţional de învăţământ superior prin claritate, distincţie şi 

specificitate.   

Ref.1: Prin formulare şi mod de realizare, misiunea şi obiectivele universităţii o 

individualizează în Spaţiul European al Învăţământului Superior.  

Anexa 1.1.1. HG nr. 209 din 17 mai 1993_ TUIASI 

Anexa 1.1.2. Monitorul Oficial nr. 284 din 08.121937_ TUIASI 

Anexa 1.1.3. Carta TUIASI 30.09. 2011 

Anexa 1.1.4. Structura universităţii 

Anexa 1.2.1. Misiunea şi obiectivele universităţii 

Anexa 1.2.2. Misiunea didactică şi de cercetare programe de studii 

Anexa 9.1.1. Planuri de cercetare proprii, pe domenii. Teme de cercetare 

Anexa 9.1.2. Raportul de autoevaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică 

A.1.1.2. Integritate academică 

Min.: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi 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. 

Anexa A.1.1.2.a. Codul de etică şi deontologie profesională universitară 

Anexa A.1.1.2.b. Regulament privind funcţionarea Comisiei de etică universitară 

Anexa A.1.1.2.c. Raportul anual comisiei de etică universitară 

http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Raport_starea_universitatii_TUIASI_2013.pdf 

http://www.tuiasi.ro/uploads/files/raport_stare_2012_fara_anexe.pdf 

A.1.1.3. Răspundere şi responsabilitate publică 

Min.: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi dispune de practici de auditare 

internă cu privire la principalele domenii ale activităţii universitare. 

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 MECS. 

Anexa 7.6.1.b. Planul de audit public intern 2015 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.1.%20HG%20nr.%20209%20din%2017%20mai%201993_TUIASI.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.2.%20_Monitorul%20Oficial%20284%20din%2008121937_TUIASI.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.3.%20Carta%20TUIASI%2030.09.2011.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.4.%20Structura%20Universitatii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.2.1.%20Misiunea%20si%20obiectivele%20universitatii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.2.2.%20Misiunea%20didactica%20si%20de%20cercetare%20programe%20de%20studii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%209.1.1.%20Planuri%20de%20cercetare%20proprii%20pe%20domenii.%20Teme%20de%20cercetare.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%209.1.2.%20Raportul%20de%20autoevaluare%20a%20activitatii%20de%20cercetare%20stiintifica.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20A.1.1.2.a.%20Codul%20de%20etica%20si%20deontologie%20profesionala%20universitara.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20A.1.1.2.a.%20Codul%20de%20etica%20si%20deontologie%20profesionala%20universitara.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20A.1.1.2.b.%20Regulament%20privind%20functionarea%20Comisiei%20de%20etica%20universitara.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20A.1.1.2.b.%20Regulament%20privind%20functionarea%20Comisiei%20de%20etica%20universitara.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20A.1.1.2.c.%20Raportul%20anual%20al%20Comisiei%20de%20etica%20universitara.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20A.1.1.2.c.%20Raportul%20anual%20al%20Comisiei%20de%20etica%20universitara.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Raport_starea_universitatii_TUIASI_2013.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/raport_stare_2012_fara_anexe.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.6.1.b.%20Plan%20audit%20public%20intern%202015.pdf


 

PARTENER 

 

 

51 

Anexa 7.6.1.a. Raportul de audit Public Intern 2014 

Anexa C.8.1.1.a. Raportul anual 2010 privind calitatea 

  Anexa C.8.1.1.b. Raportul anual 2011 privind calitatea 

  Anexa C.8.1.1.c. Raportul anual 2012 privind calitatea 

  Anexa C.8.1.1.d. Raportul anual 2013 privind calitatea 

http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Raport_starea_universitatii_TUIASI_2013.pdf 

http://www.tuiasi.ro/uploads/files/raport_stare_2012_fara_anexe.pdf 

A.1.2. Conducere şi administraţie 

A.1.2.1. Sistemul de conducere 

Min.: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi 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, senate şi alte structuri este clar descris în 

Carta Universitară şi în regulamentele interne. 

Ref.1: Sistemul de conducere şi regulamentul de funcţionare internă utilizează şi sisteme 

informaţionale şi de comunicare, de tip Internet şi Intranet. 

 Anexa 2.2.1. Regulamentul intern al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din 

Iaşi  

 Anexa 2.2.2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii Tehnice 

"Gheorghe Asachi" din Iaşi 

Anexa 3.1.1. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor conducerilor academice pentru 

legislatura  2012 – 2016 

Anexa C.6.1.1. Departamentul de Managementul Informatizării 

A.1.2.2. Management strategic 

Min.: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi are un plan strategic cu un orizont 

de cel puţin patru ani şi planuri operaţionale anuale  

Ref.1: Planul strategic este elaborat pe termen lung, mediu şi scurt, este actualizat anual 

sau în funcţie de evoluţia şi contextul învăţământului superior. 

Anexa A.1.2.2.a. Planul strategic 2012 - 2016 

Anexa A.1.2.2.b. Planul operaţional 2012 

Anexa A.1.2.2.c. Planul operaţional 2013 

Anexa A.1.2.2.d. Planul operaţional 2014 

 

 

 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.6.1.a.%20Plan%20de%20audit%20public%20intern%202014.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.8.1.1.a.%20Raportul%20anual%202010%20privind%20calitatea.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.8.1.1.a.%20Raportul%20anual%202010%20privind%20calitatea.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.8.1.1.b.%20Raportul%20anual%202011%20privind%20calitatea.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.8.1.1.c.%20Raportul%20anual%202012%20privind%20calitatea.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.8.1.1.d.%20Raportul%20anual%202013%20privind%20calitatea.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Raport_starea_universitatii_TUIASI_2013.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/raport_stare_2012_fara_anexe.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.2.1.%20Regulamentul%20intern%20al%20Universitatii%20Tehnice%20Gheorghe%20Asachi%20din%20Iasi.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.2.1.%20Regulamentul%20intern%20al%20Universitatii%20Tehnice%20Gheorghe%20Asachi%20din%20Iasi.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.2.2.%20Regulamentul.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.2.2.%20Regulamentul.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%203.1.1.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20alegerilor%20conducerilor%20academice%20pentru%20legislatura%202012-2016.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%203.1.1.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20alegerilor%20conducerilor%20academice%20pentru%20legislatura%202012-2016.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.6.1.1.%20Departamentul%20de%20Management%20a%20Informatizarii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.6.1.1.%20Departamentul%20de%20Management%20a%20Informatizarii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20A.1.2.2.%20a.%20%20Planul%20strategic%20pentru%202012-2016.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20A.1.2.2.b.%20Planul%20operational%20pe%202012.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20A.1.2.2.c.%20Planul%20operational%20pe%202013.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20A.1.2.2.d.%20Planul%20operational%20pe%202014.pdf
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A.1.2.3. Administraţie eficace 

Min.: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi 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. 

 Anexa 3.2.1. Organigrama universităţii 

 Anexa 3.1.4. Structura conducerii universităţii 2012 – 2016 

 Anexa 3.2.3. State de funcţiuni personal administrativ 

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

Ref.1: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi dispune de o administraţie 

eficace şi riguroasă şi are mecanisme de control şi de dezvoltare continuă a performanţelor 

administraţiei. 

 Anexa 7.6.1. a. Plan de audit public intern 2014 

Anexa 7.6.1. b. Plan de audit public intern 2015 

Anexa 7.6.1.c.  Plan strategic audit intern 3 ani- 2015-2017 

 Anexa 7.6.2. Raport de audit public intern 2014 

 Ref.2: Nivelul de informatizare al administraţiei să fie compatibil cu cel din spaţiul 

european al învăţământului superior. 

Anexa C.6.1.1. - Departamentul de Managementul Informatizării 

A. 2 - Baza materială 

A.2.1. Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate 

A.2.1.1. Spaţii de învăţământ, cercetare şi pentru alte activităţi 

Min.: Respectând diferenţele dintre formele de învăţământ (la zi, cu frecvenţă redusă şi 

la distanţă) şi, respectiv, obiectivele activităţilor de cercetare, Universitatea Tehnică "Gheorghe 

Asachi" din Iaşi 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 igienicosanitare în vigoare. Indicatorul se referă şi la spaţiul de 

căminizare şi la alte spaţii oferite studenţilor pentru activităţi sociale, culturale sau sportive. 

Campusul studenţesc are o capacitate de peste 8000 locuride cazare, din care 7244 

sunt ocupate in anul universitar 2014/2015. Reabilitarea şi Modernizarea Campusului Tudor 

Vladimirescu s-a derulat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, valoarea totală a 

proiectului fiind de 68.945.242,75 lei şi este compusă din 2 componente: 

- 55.816.260 lei reprezintă valoarea totală eligibilă, adică finanţarea nerambursabilă de 

98% şi contribuţia Universităţii de 2%; 

- 13.128.982,75 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile. 

 Anexa 5.1.1. Patrimoniul imobiliar al universitaţii 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%203.2.1.%20Organigrama%20Universitatii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%203.1.4.%20Structura%20conducerii%20universitatii%202012-2016.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%203.2.3.%20State%20de%20functiuni%20personal%20administrativ.pdf
http://www.tuiasi.ro/administratie/directia-generala-administrativa
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.6.1.a.%20Plan%20de%20audit%20public%20intern%202014.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.6.1.b.%20Plan%20audit%20public%20intern%202015.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.6.1.b.%20Plan%20audit%20public%20intern%202015.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.6.1.c.%20%20Plan%20strategic%20audit%20intern%203%20ani-%202015-2017.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.6.2.%20Raport%20audit%20public%20intern%202014.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.6.1.1.%20Departamentul%20de%20Management%20a%20Informatizarii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.6.1.1.%20Departamentul%20de%20Management%20a%20Informatizarii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.1.1.%20Patrimoniu%20imobiliar%20al%20Universitatii.pdf
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 Anexa 5.1.3. Capacitatea spaţiilor de învăţământ 

Ref.1: Pe lângă spaţiile existente, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi 

dispune de planuri de dezvoltare şi de planuri de investiţii realiste, dependente de veniturile 

previzionate. 

 În prezent, se derulează proiectul ENERED “Dezvoltarea platformei de cercetare pentru 

energie eficientă şi durabilă” cu 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. 

Anexa A.2.1.1. Proiecte de investiţii 

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: Dotarea 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 practici internaţionale. 

 Anexa 5.2. Dotarea laboratoarelor de specialitate cu tehnică de calcul 

 Anexa 5.7.  Dotarea cu software 

 Anexa 5.9. Dotarea laboratoarelor didactice 

 Anexa A.2.1.2. Dotarea cu echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare 

A.2.1.3. Resurse financiare 

Min: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi 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. Universitatea 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: Pe lângă asigurarea necesarului curent, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" 

din Iaşi dispune de rezerve financiare consistente, de surse diversificate de finanţare şi de 

rigoare în planificarea şi definirea politicilor de investiţii şi de gestiune financiară. 

Anexa 7.2.1. Conturi de trezorerie 

Anexa 7.2.3.  Buget de venituri şi cheltuieli – estimări 2015 - 2018  

A.2.1.4. Sistemul de acordare a burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţi 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.1.3.%20Capacitatea%20spatiilor%20de%20invatamant.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.1.3.%20Capacitatea%20spatiilor%20de%20invatamant.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20A.2.1.1-%20Proiecte%20de%20%20investitii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20A.2.1.1-%20Proiecte%20de%20%20investitii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.2.%20Dotarea%20laboratoarelor%20de%20specialitate%20cu%20tehnica%20de%20calcul.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.2.%20Dotarea%20laboratoarelor%20de%20specialitate%20cu%20tehnica%20de%20calcul.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.2.%20Dotarea%20laboratoarelor%20de%20specialitate%20cu%20tehnica%20de%20calcul.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.2.%20Dotarea%20laboratoarelor%20de%20specialitate%20cu%20tehnica%20de%20calcul.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.7.%20Dotarea%20cu%20software.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.9.%20Dotare%20laboratoare%20didactice.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20A.2.1.2.%20Dotarea%20cu%20echipamente%20tehnice%20de%20invatare,%20predare%20si%20comunicare.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20A.2.1.2.%20Dotarea%20cu%20echipamente%20tehnice%20de%20invatare,%20predare%20si%20comunicare.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.2.1.%20Conturi%20de%20trezorerie%20si%20banci%20comerciale.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.2.1.%20Conturi%20de%20trezorerie%20si%20banci%20comerciale.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.2.3.%20Buget%20de%20venituri%20si%20cheltuieli-estimari%202015-2018.pdf
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Min.: Instituţia 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. 

Anexa 7.5. Regulament de acordare burse 

 

B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

B.1. Conţinutul programelor de studiu 

B.1.1. Admiterea studenţilor 

B.1.1.1. Principii ale politicii de admitere la programele de studiu oferite de instituţie 

Min: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi aplică o politică transparentă a 

recrutării şi admiterii studenţilor, anunţată public cu cel puţin 6 luni înainte de aplicare. 

Marketingul universitar promovează informaţii reale si corecte, indicând posibilităţi de verificare 

si confirmare. Admiterea se bazează exclusiv pe competenţele academice ale candidatului si nu 

aplică nici un 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. 

 Anexa 2.3.3. Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare 

de licenţă 

 Anexa 2.3.4. Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare 

de master 

 Anexa 2.3.5. Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare 

de doctorat 

 Anexa B.1.1.1. Raportul de activitate al Centrului de Orientare Profesională 

B.1.1.2. Practici de admitere 

Min: Admiterea într-un ciclu de studii universitare se face numai pe baza diplomei de 

studii precedente, ţinând cont de ordinea ierarhică a mediilor de absolvire  

Ref.1: Admiterea la studii se bazează pe un set de criterii combinate, în care rezultatele 

la examenul de admitere deţin o pondere mai mare. 

Ref.2: Şcolarizarea studenţilor străini s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale în 

vigoare.  

 Anexa 2.3.3. Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare 

de licenţă 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.5.%20Regulament%20de%20acordare%20burse.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.5.%20Regulament%20de%20acordare%20burse.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.3.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20licenta.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.3.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20licenta.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.4.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20master.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.4.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20master.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.5.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20doctorat.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.5.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20doctorat.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20B.1.1.1.%20Raportul%20de%20activitate%20al%20Centrului%20de%20Orientare%20Profesionala.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.3.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20licenta.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.3.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20licenta.PDF
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 Anexa 2.3.4. Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare 

de master 

 Anexa 2.3.5. Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare 

de doctorat 

B.1.2. Structura şi  prezentarea programelor de studiu 

B.1.2.1. Structura programelor de studiu 

Min: Fiecare program de studiu/ specializare din cadrul universităţii se bazează pe 

corespondenţa dintre rezultatele în învăţare, respectiv cercetare şi calificarea universitară. 

Modul unitar de prezentare a programelor de studii a fost certificat odată cu ocazia evaluărilor 

interne şi externe a programelor de studii. Un program de studiu este prezentat sub forma unui 

pachet de documente care include: obiectivele generale si specifice ale programului; planul de 

învăţământ cu ponderile disciplinelor exprimate prin credite de studiu ECTS si cu disciplinele 

ordonate succesiv în timpul de scolarizare; programele analitice ale disciplinelor incluse în 

planul de învăţământ, respectiv rezultatele în învăţare exprimate în forma competenţelor 

cognitive, tehnice sau profesionale si afectiv-valorice care sunt realizate de o disciplină. 

Procedura de elaborare a planurilor de învăţământ prevede în mod expres includerea în aceste 

documente a rezultatelor învăţării. 

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. Procedura de examinare şi notare a studenţilor prevede în mod explicit modul în 

care se verifică competenţele studentului. 

 Anexa B.1.2.1.a. Procedura de elaborare a planurilor de învăţământ 

 Anexa C.2.1.1.a. Procedura de iniţiere, aprobare, monitorizare şi evaluare periodică 

a programelor de studiu 

 Anexa 2.3.2 Organizarea activitatii didactice pentru studii universitare de master 

  Anexa 2.3.4. Organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare 

de master 

  Anexa B.1.2.1.b. Procedura de examinare şi notare a studenţilor 

B.1.2.2. Diferenţiere în realizarea programelor de studiu 

Min: Programele de studiu sunt unitare ca structură, indiferent de forma de învăţământ (la 

zi, la seral, cu frecvenţă redusă şi la distanţă), dar se diferenţiază în realizare în funcţie de 

mijloacele utilizate în forma de învăţământ. În universitate, în afara formei de învăţământ la zi, 

mai există un program de licenţă care are forma dublă zi/ seral, neexistând diferenţe de conţinut 

între structurile celor două forme de învăţământ. 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.4.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20master.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.4.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20master.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.5.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20doctorat.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.5.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20doctorat.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20B.1.2.1.a.%20Procedura%20de%20elaborare%20a%20planurilor%20de%20invatamant.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20B.1.2.1.a.%20Procedura%20de%20elaborare%20a%20planurilor%20de%20invatamant.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.2.1.1.a.%20Procedura%20de%20initiere,%20aprobare,%20monitorizare%20si%20evaluare%20periodica%20a%20programelor%20de%20studiu.PDF
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Anexa. B.1.2.2. Planuri de învăţământ Construcţii zi/ seral 

 

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.  

Universitatea 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.  

 La nivelul fiecărui program de studii, prin intermediul coordonatorilor de programe de 

studii, numiţi de Consiliile facultăţilor, se realizează o monitorizare permanentă a relevanţei 

programelor de studii. În acest sens, se desfăşoară analize în cadrul catedrelor şi la nivelul 

facultăţilor, în cadrul comisiilor didactice, care au ca rol verificarea intercorelaţiilor dintre 

discipline şi relevanţa acestora în cadrul programului de studii.   

Rezultatele acestor analize se discuta in cadrul intalnirilor nationale ale reprezentantilor 

facultatilor de profil, in cadrul intalnirilor cu absolventii si angajatorii iar in final fac obiectul initierii 

unor proceduri de reorganizare a programelor de studii.  

Anexa B.1.2.3. Relevanţa programelor de studiu 

Anexa C.1.1.1.d. Decizie privind numirea responsabililor programelor universitare 

de licenţă, universitare de master  

 Anexa C.2.1.1.a. Procedura de iniţiere, aprobare, monitorizare şi evaluare        

periodică a   programelor de studiu 

B.2. Rezultatele învăţării 

B.2.1. Valorificarea calificării universitare obţinute 

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. Acest fapt a fost confirmat de fiecare data cu ocazia 

evaluărilor interne şi externe a programelor de studii si este confirmat si acum in dosarele celor 

12 programe de studiu evaluate.  

Ref.1: Mai mult de 70% din absolvenţi sunt angajaţi în termen de doi ani de la data 

absolvirii la nivelul calificării universitare.  

Rezultatul unui sondaj realizat prin interviu direct cu absolvenţii promoţiei 2012, arată că 

din totalul de 1923 de absolvenţi, 1240 din respondenţi, 1112, adică 89,66% sunt angajaţi.  

Aceste rezultatele sunt confirmate si de către sondajul realizat de către Trendence Barometer. 

Trendence Graduate Barometer, cel mai cuprinzător studiu pe teme privind cariera, educaţia şi 
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angajatorii din Europa, la ultima ediţie a intervievat online 343,796 studenţi din 950 instituţii din 

24 de ţări UE. Dintre aceştia, 44,6% au fost studenţi sau absolvenţi ai Universităţii Tehnice 

Gheorghe Asachi din Iaşi.  40,9% dintre studenţii TUIASI au afirmat că universitatea îi 

pregăteşte în mod optim pentru cariera profesională, 45,9% au frecventat târgurile de cariere 

organizate de universitate, 70,6% preferă un loc de muncă în ţară. Angajatorii care recrutează 

susţinut studenţi sunt Continental (51,4%), Delphi (34,6%) şi Renault (13,8%), companii care se 

află în primele 10 în topul celor mai atractivi angajatori pentru studenţii TUIASI, iar 60% dintre 

repondenţi s-au angajat în urma prezentărilor organizate de companii la universitate, mult peste 

media UE, de 40%.   

 

 Anexa B.1.1.1. Raportul de activitate al Centrului de Orientare Profesională 

 Anexa B.2.1.1.a. Angajabilitatea la doi ani de la absolvire 

Anexa B.2.1.1.b. Rezultate Trendence Barometer 

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 admisi la studii universitare de masterat, indiferent de domeniu*.  

Ref.1:Cel puţin 50% dintre absolvenţii ultimelor două promoţii 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**  

La nivelul Universităţii, procentul de continuare a studiior prin programe de studii de 

master in 2014 75.41%. 

 Anexa B.2.1.2. Continuarea studiilor prin masterat 

B.2.1.3 Nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională si 

personală asigurată de universitate 

Min: Mai mult de 50% dintre studenţi apreciază pozitiv mediul de învăţare/ dezvoltare 

oferit de către universitate si propriul lor traseu de învăţare. 

Fiecare facultate pe baza unor chestionare a iniţiat, anual, sondaje de stabilire a 

procentajului studenţilor care apreciază pozitiv mediul de învăţare/ dezvoltare oferit de către 

universitate şi propriul lor traseu de învăţare. În urma evaluărilor interne şi externe, ale 

programelor de studii, inclusiv a celor 12 supuse evaluarii in acest demers, pe baza datelor 

disponibile la nivelul universităţii, facultăţilor şi catedrelor, a rezultat că acest procentaj este 

îndeplinit.  

Ref 1: Mai mult de 75% dintre studenţi apreciază pozitiv mediul de învăţare/dezvoltare 

oferit de către universitate şi propriul lor traseu de învăţare.  
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În urma sondajului efectuat, 74.82% din studentii chestionaţi apreciază mediul de 

invăţare cu nota 4 = mulţumit (testul presupunea nivele între 0 si 5). Un rezultat concludent 

oferă în această direcţie şi Trendence Barometer. Astfel la ultima ediţie a sondajului Trendence 

Barometer au participat 950 instituţii din 24 de ţări şi 343,796 studenţi au răspuns întrebărilor 

din chestionarul online. Dintre aceştia, 44,6% au fost studenţi sau absolvenţi ai Universităţii 

Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Acestora li s-au adresat întrebări şi cu privire la gradul de 

satisfacţie faţă de universitatea în care studiază, de unde a reieşit că TUIASI întruneşte factorii 

de performanţă într-o măsură ridicată, peste media Uniunii Europene: reputaţia academică 85% 

(UE – 73%), posibilităţile de cazare 74% (UE – 53%), asistenţa în orientarea în carieră 36% (UE 

-34%), calitatea activităţilor din campus şi a vieţii studenţeşti 67% (UE - 64%), contactele 

universităţii cu angajatorii 53% (UE – 51%), calitatea serviciilor administrative ale universităţii 

52% (UE – 47%). 

 Anexa B.2.1.3.a. Aprecierea mediului de invăţare/dezvoltare profesională 

Anexa B.2.1.1.b. Rezultate Trendence Barometer. 

Anexa B.2.1.3. Chestionar - exemplu 

B.2.1.4 Centrarea pe student a metodelor de învăţare 

Min: Principala responsabilitate a cadrului didactic este proiectarea metodelor si a 

mediilor de învăţare centrate pe student, cu mai puţin accent asupra responsabilităţii tradiţionale 

de a transmite doar informaţii. Relaţia dintre student si profesor este una de parteneriat, în care 

fiecare își asumă responsabilitatea atingerii rezultatelor învăţării. Rezultatele învăţării sunt 

explicate şi discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru dezvoltarea lor. 

Cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (ex. e-mail, pagina personală de web 

pentru tematică, bibliografie, resurse în format electronic si dialog cu studenţii), și materiale 

auxiliare, de la tablă la flipchart și videoproiector. 

Programele analitice conţin tehnici şi metode de predare centrate pe student. De 

asemenea, universitatea pune la dispoziţia corpului profesoral resursele noilor tehnologii. 

  Anexa B.1.2.1.a. Procedura de elaborare a planurilor de învăţământ 

 Anexa C.2.1.1.a. Procedura de iniţiere, aprobare, monitorizare şi evaluare 

periodică a programelor de studiu 

 Anexa 2.3.2 Organizarea activitatii didactice pentru studii universitare de master 

  Anexa 2.3.4. Organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare 

de master 

  Anexa B.1.2.1.b. Procedura de examinare şi notare a studenţilor 

 Anexa A.2.1.2. Dotarea cu echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare 

B.2.1.5 Orientarea în cariera a studenţilor 
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Min: Profesorii 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 profesor si 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.  

 Anexa B.1.1.1. Raportul de activitate al Centrului de Orientare Profesională 

Anexa B.2.1.5. Tutoriat, orientare în carieră, consultaţii 

 

B. 3. Activitatea de cercetare ştiinţifică 

B.3.1. Programe de cercetare 

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 specificareia practicilor de obţinere şi 

de alocare ale resurselor de realizare şi a modalităţilor de valorificare  

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. 

 Anexa 1.2.3. Strategia de cercetare TUIASI 

 Anexa A.1.2.2.a. Planul strategic 2012 - 2016 

 Anexa 9.1.2. Raportul de autoevaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică 

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 cultură academică puternic centrate pe cercetare, atestate de 

numărul granturilor de cercetare, de publicaţii şi de transferul cognitiv şi tehnologic prin 

consultanţă, parcuri ştiinţifice etc.  

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. 

Anexa B.3.1.2.a. Laboratoare cercetare 

Anexa B.3.1.2.b. Şcoala doctorală 

Anexa B.3.1.2.c. Centre de cercetare/ excelenţă 
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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. 

Anexa B.3.1.3.a. Valorificarea cercetării 

Anexa 9.4. Manifestări ştiinţifice 

Anexa B.3.1.3.b. Premii şi medalii 

Anexa 9.3.1. Buletinul IPI 

Anexa 9.3.2. Editura POLITEHNIUM 

B.4 – Activitatea financiară a organizaţiei 

B.4.1. Buget şi contabilitate 

B.4.1.1. Bugetul de venituri şi cheltuieli 

Min: Instituţia dispune de un buget anual de venituri şi cheltuieli aprobat de Senat şi este 

respectat în mod riguros. Cheltuielile ocazionate de plata salariilor la o instituţie de învăţământ 

superior nu trebuie să depăşească în fiecare an acel procent din totalul veniturilor care îi 

asigură o funcţionare sustenabilă. Taxele şcolare ale studenţilor sunt calculate în concordanţă 

cu costurile medii de şcolarizare pe an universitar din învăţământul public finanţat de la buget la 

studiile universitare de licenţă, masterat sau doctorat similare şi sunt aduse la cunoştinţă 

studenţilor prin diferite mijloace de comunicare. Studenţii sunt informaţi despre posibilităţile de 

asistenţă financiară din partea instituţiei şi despre modul de utilizare a taxelor. După o 

funcţionare neîntreruptă de peste 77 de ani universitatea dispune în proprietate de 100% din 

spaţiile de învăţământ cu toate dotările necesare 

Anexa 7.2.2.  Buget de venituri şi cheltuieli pentru 2014 

Anexa 7.2.3.  Buget de venituri şi cheltuieli – estimări 2015 - 2018  

Anexa 7.4. Taxe şcolare 

          Anexa 6. Acte de proprietate spaţii 

B.4.1.2. Contabilitate 

Min: Pentru obţinerea şi pentru conservarea statutului de acreditare, instituţia trebuie să 

facă dovada organizării şi funcţionării contabilităţii proprii la nivel de instituţie, prin registrul 

inventar, bilanţul contabil, contul de execuţie bugetară şi raportul de gestiune, din care rezultă 
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că cheltuielile efectuate sunt în concordanţă cu legislaţia în vigoare, veniturile încasate şi 

destinaţia lor, precum şi caracterul non-profit al instituţiei  

Ref.1: Activitatea de contabilitate este informatizată şi permanent transparentă. 

Anexa 7.3.1. Bilanţ contabil,   

Anexa 7.3.3. Raport de gestiune  

Anexa B.4.1.2.a. Contul de rezultat patrimonial 

Anexa 7.3.2. Cont de execuţie bugetară 

Anexa B.4.1.2.c. Detalierea cheltuielilor 

Anexa B.4.1.2.d. Raportul de analiză pe baza de bilanţ contabil 

Anexa C.6.1.1. Departamentul de Managementul Informatizării 

 

B.4.1.3. Auditare şi răspundere publică 

Min: Pentru obţinerea şi conservarea statutului de acreditare, instituţia face proba 

auditării interne şi externe a activităţii sale financiare. Bilanţul contabil, contul de execuţie 

bugetară şi rezultatele auditării externe a situaţiilor financiare sunt făcute publice în urma 

analizei efectuate de Senat. 

 Anexa 7.6.2. Raport de audit intern  

 Anexa 7.6.1.a. Planul de audit public intern 2014 

Anexa 7.6.1.b. Raportul de audit Public Intern 2015 

Anexa 7.6.1.c. Plan strategic de audit intern 3 ani - 2015-2017  

  http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Raport_starea_universitatii_TUIASI_2013.pdf 

  http://www.tuiasi.ro/uploads/files/raport_stare_2012_fara_anexe.pdf 

 

C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

C.1. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 

C.1.1. Structuri şi politici pentru asigurarea calităţii 

C. 1.1.1. Organizarea sistemului de asigurare a calităţii 

Min: În instituţie există o comisie centrală şi comisii pe programe de studii care lucrează 

în mod integrat. 

Ref.1: Comisia promovează în instituţie o cultură a calităţii. 

Anexa C.1.1.1.a. Procedura privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru 

Evaluarea şi Asigurarea Calităţii CEAC 

 Anexa C.1.1.1.b. Decizie privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei 

pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii CEAC 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.3.1.%20Bilant%20Contabil.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.3.3.%20Raport%20de%20gestiune.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20B.4.1.2.a.%20Cont%20de%20rezultat%20patrimonial.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.3.2.%20Contul%20de%20executie%20bugetara.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20B.4.1.2.c.%20Detalierea%20cheltuielilor.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20B.4.1.2.c.%20Detalierea%20cheltuielilor.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20B.4.1.2.d.%20Raportul%20de%20analiza%20pe%20baza%20de%20bilant%20contabil.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20B.4.1.2.d.%20Raportul%20de%20analiza%20pe%20baza%20de%20bilant%20contabil.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.6.1.1.%20Departamentul%20de%20Management%20a%20Informatizarii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.6.1.1.%20Departamentul%20de%20Management%20a%20Informatizarii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.6.2.%20Raport%20audit%20public%20intern%202014.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.6.1.a.%20Plan%20de%20audit%20public%20intern%202014.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.6.1.b.%20Plan%20audit%20public%20intern%202015.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%207.6.1.c.%20%20Plan%20strategic%20audit%20intern%203%20ani-%202015-2017.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Raport_starea_universitatii_TUIASI_2013.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/raport_stare_2012_fara_anexe.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.1.1.1.a.%20Procedura%20privind%20organizarea%20si%20functionarea%20CEAC.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.1.1.1.a.%20Procedura%20privind%20organizarea%20si%20functionarea%20CEAC.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.1.1.1.b.%20Decizie%20privind%20aprobarea%20componentetei%20nominale%20CEAC.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.1.1.1.b.%20Decizie%20privind%20aprobarea%20componentetei%20nominale%20CEAC.pdf


 

PARTENER 

 

 

62 

 Anexa C.1.1.1.c. Decizie privind aprobarea componenţei nominale a Subcomisiilor 

pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

Anexa C.1.1.1.d. Decizie privind numirea responsabililor programelor universitare 

de licenţă, universitare de master  

www.calitate.tuiasi.ro 

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.  

Universitatea a participat la proiecte comune în care s-au identificat noi metodologii, 

standarde şi indicatori pentru evaluarea si asigurarea calităţii, membrii CEAC şi evaluatori 

ARACIS participă la manifestări ştiinţifice internaţionale în domeniul calităţii şi instruiri 

programatice. 

Anexa C.1.1.1.e.  Participari la activitati in domeniul asigurarii calitatii 

C.1.1.2. Politici şi strategii pentru asigurarea calităţii 

Min: Există un program de politici ale universităţii centrate pe calitate şi sunt precizate 

mijloacele de realizare. 

Anexa C.1.1.2.a.  Politica în domeniul calităţii 

Anexa C.1.1.2.b. Declaraţia Rectorului în domeniul calităţii 

Ref.1: Fiecărei politici îi corespund strategii de realizare cu prevederi şi termene concrete. 

Anexa A.1.2.2.a. Planul strategic 2012 - 2016 

Anexa A.1.2.2.b. Planul operaţional 2012 

Anexa A.1.2.2.c. Planul operaţional 2013 

Anexa A.1.2.2.d. Planul operaţional 2014 

C.2. Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi 

activităţilor desfăşurate 

C.2.1. Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu şi 

diplomelor ce corespund calificărilor 

C.2.1.1. Existenţa şi aplicarea regulamentului privitor la iniţierea, aprobarea, 

monitorizarea şi evaluarea 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.  

 Anexa C.2.1.1.a. Procedura de iniţiere, aprobare, monitorizare şi evaluare periodică 

a programelor de studiu 

Anexa C.2.1.1.b. Procedura de evaluare internă 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.1.1.1.c.%20Decizie%20privind%20aprobarea%20componentei%20nominale%20subcomisii%20CEAC.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.1.1.1.c.%20Decizie%20privind%20aprobarea%20componentei%20nominale%20subcomisii%20CEAC.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.1.1.1.d.%20Decizie%20privind%20numirea%20responsabililor%20programelor%20universitare%20de%20licenta%20si%20master.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.1.1.1.d.%20Decizie%20privind%20numirea%20responsabililor%20programelor%20universitare%20de%20licenta%20si%20master.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.1.1.1.e.%20Participari%20la%20activitati%20in%20domeniul%20asigurarii%20calitatii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.1.1.2.a.%20Politica%20in%20domeniul%20calitatii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.1.1.2.a.%20Politica%20in%20domeniul%20calitatii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.1.1.2.b.%20Declaratia%20Rectorului%20prinvind%20calitatea.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.1.1.2.b.%20Declaratia%20Rectorului%20prinvind%20calitatea.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20A.1.2.2.%20a.%20%20Planul%20strategic%20pentru%202012-2016.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20A.1.2.2.b.%20Planul%20operational%20pe%202012.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20A.1.2.2.c.%20Planul%20operational%20pe%202013.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20A.1.2.2.d.%20Planul%20operational%20pe%202014.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.2.1.1.a.%20Procedura%20de%20initiere,%20aprobare,%20monitorizare%20si%20evaluare%20periodica%20a%20programelor%20de%20studiu.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.2.1.1.a.%20Procedura%20de%20initiere,%20aprobare,%20monitorizare%20si%20evaluare%20periodica%20a%20programelor%20de%20studiu.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.2.1.1.b.%20Procedura%20de%20evaluare%20interna.PDF
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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 studii sunt revizuite periodic pentru a corespunde dinamicii pieţei 

calificărilor universitare şi profesionale. 

 Anexa C.2.1.1.a. Procedura de iniţiere, aprobare, monitorizare şi evaluare 

periodică a programelor de studiu 

C.3. Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării 

C.3.1. Evaluarea studenţilor 

C.3.1.1. Universitatea are un regulament privind examinarea şi notarea studenţilor care 

este 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. 

  Anexa B.1.2.b. Procedura de examinare şi notare a studenţilor 

 Anexa 2.3.2 Organizarea activitatii didactice pentru studii universitare de master 

  Anexa 2.3.4. Organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare 

de master 

 Anexa 2.3.8. Finalizarea studiilor universitare de licenţă (ciclul I – Sistem Bologna) 

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. 

Anexa B.1.2.1. a. Procedura de elaborare a planurilor de învăţământ 

Anexa B.1.2.1.b. Procedura de examinare şi notare a studenţilor 

 

C.4. Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 

C.4.1. Calitatea personalului didactic şi de cercetare 

C.4.1.1. Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.2.1.1.a.%20Procedura%20de%20initiere,%20aprobare,%20monitorizare%20si%20evaluare%20periodica%20a%20programelor%20de%20studiu.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.2.1.1.a.%20Procedura%20de%20initiere,%20aprobare,%20monitorizare%20si%20evaluare%20periodica%20a%20programelor%20de%20studiu.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20B.1.2.1.b.%20Procedura%20de%20examinare%20si%20notare%20a%20studentilor.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.2.%20Organizarea%20activitatii%20didactice%20pentru%20studii%20universitare%20de%20master.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.2.%20Organizarea%20activitatii%20didactice%20pentru%20studii%20universitare%20de%20master.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.4.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20master.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.4.%20Organizarea%20si%20desfasurarea%20admiterii%20in%20ciclul%20de%20studii%20universitare%20de%20master.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%202.3.8.%20Finalizarea%20studiilor%20de%20licenta-ciclu%20Bologna.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20B.1.2.1.a.%20Procedura%20de%20elaborare%20a%20planurilor%20de%20invatamant.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20B.1.2.1.a.%20Procedura%20de%20elaborare%20a%20planurilor%20de%20invatamant.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20B.1.2.1.b.%20Procedura%20de%20examinare%20si%20notare%20a%20studentilor.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20B.1.2.1.b.%20Procedura%20de%20examinare%20si%20notare%20a%20studentilor.PDF


 

PARTENER 

 

 

64 

Min: În funcţie de specificul programului de studiu, universitatea 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 

singură universitate. În anul universitar 2014-2015 raportul cadre didactice/ studenţi  este 0,055 

(1/18). 

Anexa C.4.1.1.a. Ghidul activităţilor de elaborare a Rapoartelor de autoevaluare 

pentru programele de studii de licenţă 

Anexa C.4.1.1.b. Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenti 

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. 

Anexa C.4.1.2. Procedura de evaluare colegială 

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 accesibil 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. 

Anexa C.4.1.3. Procedura de evaluare cadre didactice de către studenţi 

C.4.1.4. Evaluarea de către managementul universităţii 

Min: Cadrul didactic se autoevaluează şi este evaluat anual de către 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. 

Anexa C.4.1.4. Procedura de evaluare cadre didactice de catre structurile de 

management 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.4.1.1.a.%20Ghidul%20activitatilor%20de%20elaborare%20a%20rapoartelor%20de%20autoevaluare_licenta.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.4.1.1.a.%20Ghidul%20activitatilor%20de%20elaborare%20a%20rapoartelor%20de%20autoevaluare_licenta.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.4.1.1.b.%20Raportul%20dintre%20numarul%20de%20cadre%20didactice%20si%20studenti.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.4.1.2.%20Procedura%20de%20evaluare%20colegiala.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.4.1.2.%20Procedura%20de%20evaluare%20colegiala.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.4.1.3.%20Procedura%20de%20evaluare%20cadre%20didactice%20de%20catre%20studenti.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.4.1.3.%20Procedura%20de%20evaluare%20cadre%20didactice%20de%20catre%20studenti.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.4.1.4.%20Procedura%20evaluare%20cadre%20didactice%20de%20catre%20structurile%20de%20management.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.4.1.4.%20Procedura%20evaluare%20cadre%20didactice%20de%20catre%20structurile%20de%20management.PDF
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C. 5. Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 

C.5.1. Resurse de învăţare şi servicii studenţeşti 

C.5.1.1. Disponibilitatea resurselor de învăţare 

Min: Universitatea 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 universităţii trebuie să dispună, 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. 

Anexa 5.3. Prezentarea generală a Bibliotecii 

Anexa 5.5.1. Abonamente periodice, baze de date 

Anexa 5.5.2. Schimb internaţional de publicaţii 

Anexa 3.3. Personalul Bibliotecii universităţii 

Anexa C.5.1.1.a. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii 

Anexa C.5.1.1.b. Soft bibliotecă 

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.  

Anexa B.1.2.a - Procedura de elaborare a planurilor de învăţământ 

C. 5.1.3. Programe de stimulare şi recuperare 

Min: Universitatea dispune de programe de stimulare a studenţilor cu performanţe înalte în 

învăţare şi de recuperare a celor cu dificultăţi în învăţare. Au fost stimulaţi studenţii participanţi 

şi premianţi la concursuri internaţionale de matematică. De asemenea, sunt premiaţi studenţii 

premiaţi la concursurile profesionale, la fazele locale şi naţionale, precum şi studenţii premiaţi la 

sesiunile cercurilor ştiinţifice studenţeşti. Universitatea sprijină studenţii proveniţi din casele de 

copii şi, de asemenea, a sprijinit studenţi care au dificultăţi de învăţare, ori de câte ori a fost 

nevoie. 

Anexa C.5.1.3. Programe de stimulare a studenţilor 

C. 5.1.4. Servicii studenţeşti 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.3.%20Prezentarea%20generala%20a%20Bibliotecii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.3.%20Prezentarea%20generala%20a%20Bibliotecii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.5.1.%20Abonamente%20periodice,%20baze%20de%20date.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.5.1.%20Abonamente%20periodice,%20baze%20de%20date.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.5.2.%20Schimb%20international%20de%20publicatii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%205.5.2.%20Schimb%20international%20de%20publicatii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%203.3.%20Personalul%20bibliotecii%20Universitatii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%203.3.%20Personalul%20bibliotecii%20Universitatii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.5.1.1.a.%20Regulamentul%20de%20organizare%20si%20functionare%20a%20Bibliotecii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.5.1.1.a.%20Regulamentul%20de%20organizare%20si%20functionare%20a%20Bibliotecii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.5.1.1.b.%20Soft%20biblioteca.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.5.1.1.b.%20Soft%20biblioteca.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20B.1.2.1.a.%20Procedura%20de%20elaborare%20a%20planurilor%20de%20invatamant.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20B.1.2.1.a.%20Procedura%20de%20elaborare%20a%20planurilor%20de%20invatamant.PDF
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.5.1.3.%20Programe%20de%20stimulare%20a%20studentilor.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.5.1.3.%20Programe%20de%20stimulare%20a%20studentilor.pdf
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Min: Universitatea 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 servicii de consiliere, care au o administraţie eficientă.  

Ref. 1: Universitatea 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 

Anexa C.5.1.4.a. Atribuţii şi obiective ale Direcţiei  Servicii studenţeşti 

Anexa C.5.1.4.b. Dispensarul medical 

Anexa C.5.1.4.c. Facilităţi pentru practicarea sportului 

C.6. Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii 

C.6.1. Sisteme de informaţi 

C.6.1.1. Baze de date şi informaţii 

Min: Instituţia are un sistem informatic care facilitează colectarea, prelucrarea şi analiza 

datelor şi informaţiilor relevante pentru evaluarea şi asigurarea instituţională a calităţii.  

Ref.1: Pe lângă datele şi informaţiile privitoare la starea instituţională a calităţii, 

universitatea 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). 

Anexa C.6.1.1. Departamentul de Managementul Informatizării 

Anexa C.1.1.1.e. Participari la activitati in domeniul asigurarii calitatii 

 

C. 7. Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, 

după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite 

C.7.1. Informaţie publică 

C.7.1.1. Oferta de informaţii publice 

Min: Universitatea şi toate facultăţile ei oferă 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.  

 Anexa C.7.1.1. Proceduri de organizare a activităţii de relaţii internaţionale 

 Anexa B.1.1.1. Raportul de activitate al Centrului de Orientare Profesională 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.5.1.4.a%20%20Atributii%20si%20obiective%20%20DSS.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.5.1.4.b.%20Dispensarul%20medical.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.5.1.4.b.%20Dispensarul%20medical.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.5.1.4.c.%20Facilitati%20pentru%20practicarea%20sportului.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.6.1.1.%20Departamentul%20de%20Management%20a%20Informatizarii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.6.1.1.%20Departamentul%20de%20Management%20a%20Informatizarii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.1.1.1.e.%20Participari%20la%20activitati%20in%20domeniul%20asigurarii%20calitatii.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.7.1.1.%20Proceduri%20de%20organizare%20a%20activitatii%20de%20relatii%20internationale.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.7.1.1.%20Proceduri%20de%20organizare%20a%20activitatii%20de%20relatii%20internationale.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20B.1.1.1.%20Raportul%20de%20activitate%20al%20Centrului%20de%20Orientare%20Profesionala.pdf
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C. 8. Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii 

C.8.1. Structura instituţională de asigurare a calităţii educaţiei este conformă prevederilor 

legale şi îşi desfăşoară activitatea permanent 

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: Instituţia 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 practici în domeniile de calitate.  

Universitatea a participat la proiecte comune in care s-au identificat noi metodologii, 

standarde si indicatori pentru evaluarea si asigurarea calitatii, membrii CEAC şi evaluatori 

aracis participă la manifestări ştiinţifice internaţionale în domeniul calităţii si instruiri 

programatice. 

Anexa C.8.1.1.a. Raportul anual 2010 privind calitatea  

Anexa C.8.1.1.b. Raportul anual 2011 privind calitatea 

 Anexa C.8.1.1.c. Raportul anual 2012 privind calitatea 

Anexa C.8.1.1.d. Raportul anual 2013 privind calitatea 

Anexa C.1.1.1.e. Participari la activitati in domeniul asigurarii calitatii 

www.calitate.tuiasi.ro 

 

V. Măsuri de asigurare a acurateţei, caracterului complet şi de încredere al informaţiilor 

diseminate de către instituţie 

 

 Raportul de Evaluare Internă Instituţională a fost realizat în conformitate cu Metodologia 

de evaluare externa, standardele, standardele de referinta si lista indicatorilor de performanta a 

ARACIS din 2006, Ghidul activităłilor de evaluare a calităłii programelor de studii universitare si 

a institułiilor de învăłământ superior, Partea III – a Evaluarea externă a calităłii academice din 

institułiile de învăłământ superior acreditate (evaluarea externă institułională din decembrie 

2006) şi Ghidul activităţilor de elaborare a Raportului de Evaluare Internă instituţională cod 

UTI.GHID.03 aprobat în şedinţa Senatului din data de 14 aprilie 2009. 

Toate informaţiile au fost solicitate, în mod oficial, de la conducerile facultăţilor, direcţiilor, 

serviciilor, compartimentelor, birourilor etc., conform Alocării responsabilităţilor în domeniul 

calităţii. Aceste informaţii au fost centralizate, în mod unitar, la sediul CEAC, unde au fost 

ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.8.1.1.a.%20Raportul%20anual%202010%20privind%20calitatea.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.8.1.1.b.%20Raportul%20anual%202011%20privind%20calitatea.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.8.1.1.c.%20Raportul%20anual%202012%20privind%20calitatea.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.8.1.1.d.%20Raportul%20anual%202013%20privind%20calitatea.pdf
ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20C.1.1.1.e.%20Participari%20la%20activitati%20in%20domeniul%20asigurarii%20calitatii.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/
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analizate, prelucrate şi sintetizate de către membrii unei comisii de elaborare a Raportului de 

evaluare internă instituţionala formată din reprezentanţii facultăţilor şi DPPD şi avizate de 

CEAC. 

O primă formă a Raportului a fost supusă analizei interne de către o comisie propusă de 

CEAC formată din membrii conducerii executive a unversităţii iar raportul acesteia a fost 

aprobat în plenul Consiliului de Administratie al universităţii în şedinţa din data de 10 martie 

2015. 

 

VI. Analiza SWOT  

   
Puncte tari 

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

2. Activitatea universităţii se desfăşoară după un plan strategic pe termen lung, pe termen 

mediu (2012-2016) şi planuri operaţionale anuale, care sunt supuse discuţiei publice în 

cadrul comunităţii academice, sunt aprobate de senatul universitar şi sunt comunicate în 

interiorul universităţii; 

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

calităţii prin instituirea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în 

predare, cercetare ştiinţifică şi educaţie, bazat pe criterii şi metodologii compatibile cu 

cele din ţările europene; 

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

subcomisiile pe facultăţi a unei abordări bazate pe proces (PDCA) în dezvoltarea 

implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii; 

5. Procedura de evaluare internă a fost validată de rezultatele 100% pozitive date de 

evaluările externe efectuate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Superior ARACIS; 

6. Corp profesoral suficient numeric, cu înalte competenţe de specialitate, deţinător a 

titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe, inclusiv membri ai Academiei Române, ai Academiei 

de Ştiinţe Tehnice, ai numeroase societăţi ştiinţifice româneşti şi străine; 

7. Sunt implementate şi adaptate periodic la necesităţile constatate în privinţa creşterii 

calităţii actului didactic şi pentru îmbunătăţirea continuă a pregătirii viitorilor absolvenţi, 

mecanisme de evaluare periodică şi pentru monitorizarea performanţelor cadrelor 

didactice; 

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

pe plan internaţional;  
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9. Rezultatele activităţilor de cercetare fundamentală sau aplicativă sunt obţinute în cadrul 

granturilor/ proiectelor de cercetare, colaborărilor internaţionale, şcolii doctorale sau în 

cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti; 

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

plan naţional şi internaţional; 

11. Organizarea de evenimente şi manifestări ştiinţifice importante cu relevanţă 

internaţională; 

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

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

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

internaţionale/conferinţe internaţionale; 

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

Servicii Studenţeşti  în implicarea studenţilor la viaţa universităţii; 

15. Există un cadru legal de desfăşurare în bune condiţii a activităţilor în cadrul Comisiei de 

Etică Universitară;  

16. Numărul mare de legături de colaborare ale conducătorilor de doctorat cu cercetători 

valoroşi şi cu companii de profil din ţară şi din străinătate; 

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

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

18. Valoarea absolvenţilor universităţii este validată de gradul ridicat de inserţie a acestora 

pe piaţa muncii, datorată derulării unui număr însemnat de proiecte din fonduri 

structurale dedicate practicii studenţeşti; 

19. Un campus universitar modern, cu acces la internet, supraveghere video, sistem de 

control al accesului în căminele studenţeşti, cantină studenţească, bază sportivă pentru 

studenţi, servicii religioase, etc; 

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

aplicat studenţilor cazaţi în campusul „Tudor Vladimirescu” privind serviciile de servire a 

mesei oferite de cantina studenţească;  

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

universităţii (13.755 de studenţi); 

22. Universitatea dispune de o bibliotecă bogată, actualizată periodic, informatizată. De 

asemenea, prin intermediul Bibliotecii Centrale Universitare este posibil accesul on-line 

la articolele publicate de reviste de specialitate şi la alte publicaţii, ambele produse de 

edituri internaţionale de primă mărime; Existenţa sălii de lectură a bibliotecii  din Corpul 

A, sală care  din 1954 este declarată monument de arhitectură; 
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23. Realizarea în format electronic a evidenţelor de bibliotecă, prin utlizarea soft-ului Aleph 

(registre de inventar generale şi pe filiale, pe categorii de documente, pe surse de 

achiziţii şi pe domenii); 

2. Puncte slabe 

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

financiar/contabilă,  de documentare ştiinţifică, de monitorizare a activităţii didactice si 

de cercetare, dar acestea nu sunt integrate şi nu facilitează colectarea, prelucrarea şi 

analiza informaţiilor relevante pentru asigurarea  calităţii şi evaluarea instituţională a 

universităţii; 

2. Resurse umane insuficiente şi subdimensionate pentru volumul şi complexitatea 

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

3. Imposibilitatea efectuării angajărilor de personal pe posturile vacante, ceea ce conduce la 

suprasolicitarea personalului angajat existent şi imposibilitatea asigurării continuităţii unor 

activităţi; 

4. O parte din studenţii foarte buni sunt mai puţin interesaţi de studiile doctorale iar o altă 

parte preferă să plece în străinătate; 

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

eforturile de modernizare fiind limitate de fondurile de investiţii reduse.  

6. Bursa de doctorat este puţin atractivă; 

7. Companiile sunt deseori reticente în a încuraja angajaţii valoroşi să se înscrie în 

  programe doctorale; 

8. Numărul redus de programe de master în limbi străine; 

9. Bugetul extrem de redus destinat internaţionalizării; 

10. Inexistenţa unei strategii de marketing internaţional şi a unui birou de marketing 

internaţional; 

11. Un număr redus de publicații ISI în anumite domenii; 

12. Activităţile de cercetare sunt dispersate în prea multe direcţii şi de aici dificultatea de a 

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

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

14. Implicare insuficientă a studenţilor în unele  activităţi ale universităţii, care îi vizează în 

mod direct; 

3. Oportunităţi 

1. Extinderea curriculumului naţional de formare iniţială a personalului didactic la 120 

credite, prin Masteratul didactic; 

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

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

alocate de către minister;  

4. Posibilitatea accesării de fonduri europene de către universitate; 

5. TUIASI ofera unele programe de studii care sunt organizate într-un număr redus pe 

plan naţional (textile-pielărie, arhitectură); 

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

proprii) duce la creşterea calităţii actului didactic, prin achiziţionarea de echipamente 

noi, produse de birotică, mobilier cât şi prin asigurarea unui confort sporit în cămine şi 

spaţiile didactice prin efectuarea de lucrări de investiţii, reabilitări, modernizări, 

igienizări, etc; 

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

stat pentru cercetare; 

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

TUIASI în diferite proiecte internaţionale; 

9. Interesul sporit al studenţilor TUIASI de a participa la activităţi extra curriculare, 

competiţii studenţeşti internaţionale; 

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

înfiinţează centre de design, cercetare, producţie şi servicii în Iaşi (Continental, Delphi, 

Infineon, Palas etc.).  

11. Înfiinţarea, în viitorul apropiat, a Centrului Universitar de Date pentru a permite sistemul 

integrat de educaţie, cercetare, management informaţional administrativ, platforme 

pentru învăţare electronică; 

12. Proiectele de dezvoltare regională care permit parteneriate între universităţi, companii, 

autorităţile locale şi institutele de cercetare; 

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

 

4. Ameninţări 

1. Scăderea numărului de studenţi datorită promovabilităţii scăzute a elevilor la 

bacalaureat sau orientarea acestora direct către piaţa muncii sau către alte domenii 

educaţionale de interes; 

2. Scăderea interesului studenţilor pentru profesionalizare didactică, concomitent cu 

îmbunătăţirea speranţei de realizare în domeniul ingineresc; 

3. Instabilitatea legislaţiei elaborate de organismele competente şi permanenta amendare 

a celei deja intrate în vigoare, conduce la canalizarea de eforturi suplimentare pentru 

implementare şi la permanenta schimbare a priorităţilor obiectivelor şi a strategiilor 

universităţii ; 
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4. Elaborarea la nivel de C.N.F.I.S. şi minister a unor criterii calitative după  care se 

cuantifică finanţarea învăţământului superior presupune dezvoltarea la nivel de 

universitate  a unor politici de încadrare în criteriile respective;  

5. Incapacitatea de predicţie a resurselor financiare ce vor fi alocate pe termen scurt şi 

mediu pentru realizarea obiectivelor propuse;  

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

deoarece finanţarea se repartizează în funcţie de numărul de studenţi echivalenţi; 

7. Bugetul insuficient alocat învăţământului împiedică buna desfăşurare a procesului 

educativ şi administrativ, cât şi păstrarea personalului competent în cadrul universităţii; 

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

9. Diminuarea numărului de granturi naţionale pentru cercetare ştiinţifică; 

 

 VII. EVALUAREA EXTERNĂ EUA – CONFIRMARE ŞI EXPERIENŢĂ 
 
 În cursul anului 2012 Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi a fost evaluată 

extern instituţional de catre European University Association (EUA) prin intermediul EUA 

Institutional Evaluation Programme (IEP), beneficiind de suportul proiectului "Performanţă în 

Cercetare, Performanţă în Predare - Calitate, Diversitate şi Innovatie în Universităţile din 

România” care viza consolidarea autonomiei şi competenţelor administrative, prin îmbunătăţirea 

asigurării calităţii şi competenţei manageriale.  

 Particularitatea esentială a evaluării IEP constă în evaluarea instituţiei ca întreg prin 

analiza proceselor decizionale în structurile instituţionale, a eficacităţii managementului strategic 

şi mai ales a modului în care rezultatele procesului de evaluare internă a calităţii sunt utilizate în 

luarea deciziilor de management strategic. 

 De aceea scopul principal a evaluării IEP este oferirea unui sprijin pentru îmbunătăţirea 

implementării unei culturi a calităţii în universitatea evaluată, printr-o analiză riguroasă într-o 

perspectivă europeană şi internaţională a raportului de autoevaluare al acesteia şi prin 

verificarea la fata locului a veridicităţii lui. 

 Evaluarea IEP a cautat răspuns la următoarele intrebări: 

 Ce încearcă să facă universitatea?  

 Cum încearcă să facă universitatea? 

 Cum ştie să funcţioneze universitatea pentru a face ce si-a propus?  

 Cum se schimbă universitatea  pentru a-şi îmbunătăţi rezultatele?  

urmărind procesele de bază implicate în managementul strategic al calităţii educaţiei: 

 Sistemul de conducere  şi de luare a deciziilor; 

 Procesul de predare învăţare; 

 Activitatea de cercetare;  
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 Relatiile cu  societatea 

 Cultura calităţii; 

 Internaţionalizarea. 

 Raportul de evaluare al echipei EUA, pe de o parte evidenţiază în general elemente care 

confirmă rezultatele diverselor evaluări externe naţionale precedente iar pe de altă parte prin 

prin măsurile deja luate sau ce se vor lua în sensul recomandărilor facute, ajută la 

imbunătăţirea managementului calitatii în universitate. 

 

Confirmări: 

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

serioasă, cu o comunitate universitară care apreciază valoarea instituţiei şi a 

membrilor săi şi dornică de a îmbunătăţi poziţia universităţii în regiune şi la nivel 

internaţional; 

2. Structurile decizionale de la toate nivelurile sunt receptive la schimbare si asigura o 

atmosfera colegiala in toata universitatea; 

3. Luarea deciziilor este îngreunată de autonomia universitară limitată de 

reglementările guvernamentale mai ales in ceea ce priveşte angajarea de personal, 

efectivul de personal administrativ,  numărul de studenţi, etc.; 

4. Schimbările frecvente ale legislaţiei provoacă instabilitate şi golirea resurselor; 

5. Facultăţile au suficientă autonomie în special în zonele ştiinţifice şi academice; 

6. Desi finanţarea de la bugetul de stat este redusă se fac eforturi vizibile pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor din campusul studenţesc şi a infrastructurii IT.  

7. Programele de studiu de licenţă / masterat au curricula revizuită în conformitate cu 

principiile Bologna cu privire la numărul de credite, volumul de muncă al studenţilor, 

şi descrierea rezultatelor invăţării; 

8. Nivelul de inserţie profesională a absolvenţilor este suficient de ridicat iar angajatorii 

sunt mulţumiţi de pregătirea oferită de universitate. 

9. Pregatirea practică a absolvenţilor ar putea fi imbunătăţită prin mărirea duratei 

stagiilor de practică; 

10. Curricula programelor de studiu trebuie sa cuprindă mai multe discipline opţionale şi 

cu o pondere mai mare a lucrărilor practice; 

11. Necesitatea implementării curriculumului centrat pe student, a predarii şi evaluarii 

bazată pe rezultatele învăţării; 

12.  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi  este printre universităţile de 

cercetare de top din România, dar efectele de reducere a finanţării  cercetării cu 70% 

în ultimii ani   poate avea un efect negativ asupra acestei performanţe; 
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13. Universitatea realizează transfer de cunoştinţe şi tehnologie  prin cooperarea în 

proiecte de cercetare  în cadrul Parcului Tehnologic şi prin rolul său activ în   crearea 

de brevete (65% dintre brevetele româneşti în ultimii 10 ani); 

14. Cele mai multe proiecte de cercetare includ studenţi; 

15. Universitatea are relaţii de colaborare şi contractuale cu societăţi comerciale locale 

şi regionale care sunt dispuse să contribuie mai mult la dezvoltarea universităţii cu 

expertiza şi experienţa lor; 

16. Universitatea are la nivelul departamente / facultăţi o platforma online operaţională 

prin care se menţine contactul cu absolvenţii; 

17. Mare parte din ESG sunt implementate în reglementarile cuprinse în Manualul 

Procedurilor. 

18. Cadrele didactice sunt evaluate de către studenti şi de către structurile de 

management iar rezultatele evaluărilor sunt sporadic folosite în îmbunătăţirea 

activităţii; 

19. Există numeroase iniţiative de internaţionalizare predominant în cadrul Programului 

Erasmus dar şi prin alte sisteme de schimb şi implicare a studenţilor şi personalului 

în mobilităţi, sau activităţi de cercetare; 

20. Există în prezent foarte putine cursuri sau programme de studiu în limba engleză 

deşi universitatea depune eforturi în mărirea numărului acestora. 

 

Recomandări: 

- Includerea în misiunea universităţii a elementelor ce reflectă profilul şi punctele forte ce o 

impun printre universităţile de top din ţară; 

- Dezvoltarea unor măsuri de responsabilizare pentru propria lor calitate în scopul de a 

justifica cererea pentru mai multă autonomie;  

- Consolidarea rolului de  coordonare a administraţiei universităţii pentru a alinia principalele 

acţiuni universitare;  

- Diversificarea surselor de finanţare pentru a echilibra constrângerile economice şi pentru a 

consolida autonomia; 

- Concentrarea pe îmbunătăţirea constantă a procesului de predare şi  învăţare bazată pe 

rezultatele învăţării; 

- Evaluărea studenţlor pe baza cuantificării rezultatelor învăţării; 

- Recunoaşterea creditelor obţinute în timpul studiului în străinătate;  

- Urmărirea şi diminuarea nivelului abandonului şcolar;  

- Utilizarea unei structuri de benchmarking permanent care să masoare poziţia universităţii 

în topul instituţilor de cercetare universitară;  
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- Oferirea stimulentelor necesare pentru creşterea apetitului pentru publicare  a celor mai 

puţin productivi; 

- Organizarea scolii doctorale în aşa fel încât să încurajeze interdisciplinaritatea.  

- Dezvoltarea unei strategii bazată pe punctele sale forte în anumite domenii, pentru 

atragerea de finanţare externă a cercetării; 

- Implicarea studenţilor în cercetare la toate nivelurile în mod corespunzător;  

- Crearea unui comitet consultativ la nivel universitar cu părţile interesate externe, pentru 

consolidarea legăturile cu societatea;  

- Propunerea unor proiecte ca un serviciu pentru comunitate  în domenii specifice (cutremur 

şi ajutor de urgenţă, mediu, energie, provocările climatice, etc.);  

- Consolidarea contactelor cu absolvenţii şi asociaţiile acestora; 

- Integrarea tuturor procedurilor de calitate în vigoare, într-un sistem intern cuprinzător şi 

coerent de asigurare a calităţii condus de către  comisia de asigurare a calităţii la nivel 

universitar;  

- Dezvoltarea unor măsuri de responsabilizare cu privire la asigurarea calităţii şi a unor 

mecanisme transparente de alocare de buget intern în scopul de a justifica cererea sa de 

mai mare autonomie; 

- Rapoartele de autoevaluare să se finalizeze cu planuri de îmbunătăţire şi un sistem de       

acţiuni puse în aplicare; 

- Universitatea trebuie să aibă o politică explicită privind internaţionalizarea şi un plan de 

internaţionalizare coerent.  

 
 Răspunsuri şi acţiuni 
 

a. Misiunea universităţii fiind o problemă strategică, a fost reformulată clar şi în relaţie 

directă cu raportul dintre punctele ei tari tradiţionale şi cerinţele pieţei forţei de muncă, în 

Carta Universităţii şi  Planul strategic, la inceputul actualei legislaturi 2012-2016. 

b. Conştiente de rolul lor în asigurarea propriei calităţi ca măsură a autonomiei universitare, 

structurile decizionale de la toate nivelurile îşi dimensionează acţiunile în conformitate cu 

obiectivele strategice generale, obiectivele academice, obiectivele de cercetare, 

obiectivele referitoare la imaginea universităţii şi cooperarea cu instituţii similare din ţară 

şi străinătate, obiectivele privind problemele studenţeşti, obiectivele privind 

informatizarea universităţii şi obiective administrative cuprinse în Planul strategic si 

Planurile operaţionale. 

c. Finanţarea de la bugetul de stat redusă şi instabilă, a impus măsuri energice şi susţinute 

de atragere de fonduri extrabugetare. Mare parte a acestora sunt rezultatul participării 

cu proiecte viabile şi câştigării unor competiţii interne şi internaţionale sau al propunerii 

unor soluţii de rezolvare a problemelor critice ale comunităţii locale sau zonale. 
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d. Cerinţa ESG de consolidare a procesului de predare şi  învăţare bazată pe rezultatele 

învăţării este deocamdată prezentă în descrierea curriculei programelor de studiu de 

licenţă / masterat, evaluărea studenţilor pe baza cuantificării rezultatelor învăţării fiind 

doar un obiectiv clar de viitor aflat în luptă cu metodele consolidate prin tradiţie; 

e. Recunoaşterea creditelor obţinute în timpul studiului în străinătate este relementat de 

Procedura de organizare a mobilităţilor de studii pentru studenţii care pleacă (outgoing) 

în cadrul programului Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, secţiunea Erasmus, completat cu 

şi aprobat în septembrie 2012 cu măsuri ce privesc toate tipurile de mobilităţi.  

f. La nivelul facultăţilor, fiecare program de studii este coordonat de un director de 

program care în colaborare cu cadrele didactice tutori ai anilor de studii, urmăresc 

continuu problemele ce favorizează abandonul şcolar şi propun măsuri pentru 

diminuarea acestuia (stimulente financiare, consiliere profesională, consiliere 

psihologică, etc.); 

g. Universitatea are o politică de implicare a studentilor la toate nivelurile în proiecte de 

cercetare şi inovare  Acest lucru este precizat în Planul strategic al universităţii şi dovedit 

de numărul actual mare de studenţi implicaţi în proiecte naţionale şi internaţionale.  

h. Universitatea noastră, prin membri ai personalului de specialitate, a fost implicata în 

diferite proiecte privind: 

- reabilitarea după cutremur a clădirilor atât din patrimoniul social (gratuit) cât şi 

din patrimoniul istoric al oraşului Iaşi/România (de exemplu: Catedrala 

Mitropolitană "Sfântul Paraschiva", Palatul Culturii, Manastirea Golia, 

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza "din Iasi (clădirea principală), complex 

arhitectural "Ripa Galbena "); 

- dezvoltarea infrastructurii oraşului (de exemplu: galeria subterană "Mihai 

Eminescu" din zona "Fundaţie", galeria subterană "Sf Vineri" de la "Hala 

Centrală", Complexul Rezidenţial "Palas", proiectul pentru noul Aeroportul 

Internaţional Iasi, îmbunătăţirea terasamentelor de-a lungul râului Bahlui); 

- participarea la reabilitarea şi modernizarea constructiilor din universitatea noastră 

şi din instituţiile publice din Iaşi; 

- participare la proiecte de soluţii eficiente a unor probleme importante de mediu 

(resursele de apă, de eliminare a deşeurilor, poluarea aerului); 

- servicii de consultanţă tehnică la solicitarea partenerilor noştri industriali, în 

conformitate cu acordurile de colaborare privind practica elevilor, achiziţii de 

echipamente/materiale pentru domenii de didactice şi de cercetare; 

i. Internaţionalizarea, ca o dimensiune de lucru importantă a universităţii este pusă în 

aplicare simultan, prin acţiunile conducerilor şi personalului prorectoratelor: cercetare, 

didactic, strategii, studenşi, servicii IT; 
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j. Poziţionarea universităţii în topul instituţilor de cercetare universitară este urmărită 

continuu prin gestionarea rezultatelor publicate şi cuprinse în diverse baze de date 

internationale şi prezenţa ca instituţie sau pe specialităţi în clasificările unor foruri 

internaţionale cunoscute; 

k. Scoala doctorală este organizată la nivelul universităţii iar intre subsecţiunile existente la 

nivelul facultăţilor nu există restricţii tematice, încurajându-se colaborarea 

interdisciplinară; 

l. Crearea unui sistem intern cuprinzător şi coerent de asigurare a calităţii condus de către  

comisia de asigurare a calităţii la nivel universitar, este în curs. Un pas hotarator in 

această directie este propunerea de reintroducere a Departamentului pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii cu o încadrare şi un buget propriu, care să poată gestiona calitatea 

ca o dimensiune a autonomiei universitare;  

m. În practica curentă a evaluării interne sub coordonarea CEAC, s-a instituţionalizat 

introducerea măsurilor de îmbunătăţire şi urmărirea acţiunilor de punere în aplicare a 

acestora. 
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