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I. Raport anual privind modul de corelare şi stadiul îndeplinirii obiectivelor din contractul de 
management, încheiat între Senatul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti şi rector 

Contractul de management a fost încheiat în data de 21 martie 2016 între Senatul Universităţii 
Tehnice de Construcţii Bucureşti și rector. În acest capitol al raportului se prezintǎ modul de 
îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse Anexa nr 1 la contractul de 
management. Aceste obiective au fost preluate și detaliate în Planul Strategic al Universităţii 
Tehnice de Construcţii Bucureşti pentru perioada 2016-2020 

I.1. Obiective în domeniul educaţional 

I.1.1. Promovarea profesionistă şi susţinută a ofertei educaţionale a UTCB prin folosirea mediului 
virtual cu impact major asupra candidaţilor, punând accent pe oportunităţile de angajare, pe 
exemple de realizări şi împliniri remarcabile ale absolvenţilor şi pe potenţialul social şi cultural al 
Bucureştiului 

 Strategia admiterii se discută în fiecare an funcţie de cerinţele pieţei, de strategiile adoptate şi 
de alte universităţi, de tendinţele actuale. În plus faţă de metodele utilizate până acum, de 
atragere a candidaţilor prin prezentarea ofertei pe site, mass-media, la licee, inspectorate 
şcolare, târguri expoziţionale etc, în anul 2016 s-au contractat serviciile unei firme specializate 
care să promoveze universitatea prin metode specifice. S-au luat în consideraţie numărul de 
candidaţi absolvenţi cu diplomă de bacalaureat, ponderea orientării acestora către 
învăţământul tehnic şi în special către învăţământul de construcţii, şi chiar nivelul în ansamblu 
de pregătire al candidaţilor observat pe diferite căi inclusiv prin intermediul preşedinţilor de 
comisii de bacalaureat din universitatea noastră. Acţiunile de mediatizare şi de promovare ale 
universităţii au stat în atenţia Consiliului de Administraţie şi s-au derulat în fiecare an pe 
parcursul mai multor luni, înaintea începerii examenului de bacalaureat.  

Acţiunile au fost diverse, începând cu adrese însoţite de materiale publicitare trimise la peste 
150 de licee din Bucureşti şi jumătatea de sud a ţării care reprezintă bazinul de colectare 
pentru peste 90% din studenţii universităţii.  

S-au efectuat de asemenea vizite de promovare a universităţii în cadrul liceelor cu ocazia 
şedinţelor de orientare profesională ale absolvenţilor, vizite la care au participat atât cadre 
didactice din universitate cât şi studenţi din structurile de conducere ale ASCB sau 
reprezentanţii studenţilor în Consilii sau Senat, fapt care a fost de natură să învioreze aceste 
acţiuni şi să crească nivelul de interes al liceenilor.  

S-a participat de asemenea la târguri educaţionale atât în ţară cât şi (în cazuri oarecum 
izolate) în străinătate în ţările cu potenţial şi de interes pentru universitatea noastră, iar 
efectele s-au putut vedea în admiterile imediat următoare prin afluxul crescut de studenţi în 



 

9 

 

situaţiile participării la astfel de acţiuni, întrucât părinţii studenţilor străini căpătau mai mare 
încredere în universitate atunci când aceasta era reprezentată de un cadru didactic din UTCB 
comparativ cu reprezentarea de către o firmă de recrutare independentă de universitate.  

Începând cu anul trecut s-a extins paleta de căi de mediatizare utilizându-se şi internetul (cu 
sprijinul ASCB s-a realizat o „platformă” de mediatizare a universităţii prin FB) şi în plus în 
acest an s-a introdus şi mediatizarea pe site-uri naţionale specializate, şi chiar admiterea 
electronică cu ajutorul unei firme specializate (Educativa) sperând ca rezultatele să fie 
remarcate în mod corespunzător cu ocazia admiterii din acest an.  

În privinţa eficienţei platformei KEYSTONE ACADEMICS, din ultimul rapoart lunar  primit 
rezultă următoarea situaţie a accesării programelor promovate.  

- Programul de master „Inginerie Structurală” în limba engleză 15 525 accesări 

- Programul de master „Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri” în limba franceza 
5239 accesări 

- Programul de licenţă „Inginerie civila” in limba franceza 862 de accesari 

- Programul de licenţă „Inginerie civilă” în limba engleză 957 de accesări 

- - Program de licenţă „Instalaţii pentru construcţii în limba franceză” 4320 de accesări. 

Aceste măsuri s-au adăugat şi au fost dublate de măsurile clasice de mediatizare folosite în 
ultimii ani (postarea pe suplimentele de admitere în cel puţin 3-4 ziare pentru admiterea din 
iulie şi respectiv 2-3 pentru admiterea din septembrie, la care se adaugă anunţurile radio la 
România Actualităţi). 

La admiterea la licenţă s-a apelat şi la o firmă specializată „Oameni şi Companii” prin 
intermediul căreia se urmăreşte o mai bună vizibilitate a universităţii şi atragerea de cât mai 
mulţi candidaţi la admitere.  

In perioada 15 iunie - 15 decembrie 2016 s-a derulat in universitate proiectul cu numarul de 
inregistrare CNFIS - FDI - 2016 - 0096, cu titlul "Facilitarea accesului elevilor din mediul rural si 
orasele mici catre studii universitare prin promovarea ofertei educationale in liceele din 
judetele Giurgiu, Teleorman, Ialomita, Calarasi, Buzau". 

Domeniul vizat a fost "Cresterea echitatii sociale, in vederea incluziunii sociale si sporirea 
accesului la invatamantul superior(inclusiv cele privitoare la consilierea si orientarea in 
cariera). 

Bugetul aprobat a fost de 88000 RON. 

In cadrul proiectului echipa de implementare a prezentat oferta educationala a universitatii 
noastre in doua campanii, una in vara si una in toamna. Echipa a fost alcatuita din 
reprezentanti ai tuturor facultatilor, care in perioada campaniilor au avut intalniri cu peste 400 
de elevi din liceele vizate de proiect. In timpul acestor vizite elevilor le-au fost prezentate atat 
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domeniile si specializarile in care se pot pregati, dar si ofertele de angajare pe care le pot avea 
dupa terminarea studiilor. Au fost realizate materiale pentru promovarea unitara a universitatii 
(brosuri, afise, mape de prezentare) si de asemenea s-au creat facilitati de inscriere la 
facultate a elevilor din aceste zone defavorizate vizate de proiect. 

- FILS a dezvoltat pagini speciale dedicate admiterii la specializarile ingineresti, in romana, 
engleza si franceza, pe site-ul propriu, incluzand si o selectie de stiri de presa din Romania si 
din strainatate care indica atractivitatea si perspectivele studiilor superioare in domeniul 
constructiilor; o pagina speciala este dedicata marturiilor/mesajelor absolventilor FILS, 
disponibila tot in 3 limbi  

- FILS a facut promovare pentru admitere la specializarile ingineresti si pe pagina de 
Facebook, unde o atentie speciala a fost acordata atractivitatii studiilor in Bucuresti si in 
Romania, prin promovarea unor stiri de presa si anunturi pozitive in acest sens; au fost platite 
din resurse proprii mai multe campanii de promovare pe facebook 

- in cadrul unei finantari prin proiectul FDI de internationalizare la UTCB, programele de studii 
de licenta si de master ingineresti de la FILS au fost promovate pe platforma internationala 
Keystone Academics, cu un impact important; in 2017 toate programele de studii in limbi 
straine de la FILS si de la FII sunt parte a unei campanii de promovare pe aceeasi platforma pe 
o perioada de 12 luni incepand cu 1 aprilie 

- FILS a raspuns pozitiv intiniativei EDUCATIVA (www.optiuni.ro), avand cont de acces pentru 
aducerea la zi a informatiilor 

- programele de licenta si de master in limba franceza sunt promovate si pe platformele 
dezvoltate de Agentia Universitara a Francofoniei si de Institut Francais de Roumanie 

- specializarile de limbi moderne aplicate au fost promovate pe pagini de internet speciale si 
pe facebook unde au fost platite din reurse proprii si mai multe campanii  

- s-au colectat statisticile de accesare asociate promovarii de pe site-ul UTCB prin paginile 
special dedicate pentru admiterea din 2016, astfel incat dupa admiterea din 2017 sa poata fi 
facute comparatii 

I.1.2.  Folosirea potenţialului portalului „Study in Romania” pentru atragerea de studenţi 

UTCB promovează prin intermediul portalului “Study in Romania” învățământul tehnic pentru 
viitori studenţi din afara țării prin programe de studiu in limbi străine si in limba romana. In 
acest moment se regăsesc informaţii doar despre Facultatea de Inginerie in Limbi Străine 
care oferă programe de studiu pentru ciclul 1 (bachelor) si ciclul 2 (master) in limbile franceza 
si engleza. Înscrierea s-a realizat in perioada de participare la programul IEMU - 2014-2015, la 
încheierea căruia platforma a fost închisă făcând astfel imposibil de adăugat alte informaţii 
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legate de alte programe de studiu ale universității. In continuare se aşteaptă aprobarea 
UEFISCDI pentru facilitarea postării altor programe ale universității pe această platformă. 

- programele de studii ingineresti ale FILS au fost listate pe portalul „Study in Romania” la 
scurt timp dupa lansarea acestuia; accesul la platforma este unic pe universitate, nu sunt 
disponibile informatii privind numarul de accesari  

- este pregatita introducerea programelor de studii de limbi moderne aplicate atunci cand 
accesul la portal va fi disponibil 

 I.1.3.  Reducerea ratei de abandon a studiilor universitare în primii ani de facultate 

Această temă este una care necesită atenţia staff-ului de la toate nivelurile, pentru că miza 
este păstrarea unei cifre de şcolarizare viabile pe de o parte, dar şi menţinerea unui nivel de 
exigenţă corespunzător specificului activităţilor absolvenţilor noştrii. 

Cu toate că rata de abandon școlar nu este mai mare decât la alte universităţi de prestigiu, 
aceasta conduce totuşi la pierderi care nu sunt de neglijat, atât economice, cât şi din punct de 
vedere uman, la consumul unor eforturi şi a unor perioade de studii nefinalizate. Principalul 
motiv al abandonului rămâne dificultatea materiilor, volumul relativ mare de cunoștinţe şi de 
efort necesar pentru parcurgerea lor şi gradul de pregătire nu tocmai ridicat şi unitar al 
candidaţilor admişi în UTCB, mai ales în urma eliminării selecţiei prin examen, datorită 
concurenţei acerbe între universităţi pe numărul tot mai mic de absolvenţi de liceu cu diplomă 
de bacalaureat. 

În Senat s-a ridicat această problemă cu scopul găsirii unor căi şi mijloace adecvate de 
reducere a abandonului şcolar, de ajutare a studenţilor în vederea trecerii pragului primului an 
de studiu, știut fiind că majoritatea celor care abandonează o fac în urma nepromovării anului 
I. 

S-au discutat măsuri de sprijinire a studenţilor din anii mici prin consultaţii, degrevări, verificări 
parţiale şi în timp ale materiei dar şi măsuri complementare privind translatarea către 
programa de învăţământ de la Ciclul II a unor noţiuni mai avansate sau mai dificil de 
aprofundat la acest nivel. 

De asemenea s-a adoptat de Consiliul de Administraţie şi ulterior de către Senat un sistem 
ECTS de promovare prin credite transferabile ceva mai permisiv, consonant cu cele ale altor 
universităţi importante de la noi. Un studiu efectuat pe această temă de resortul didactic a 
demonstrat că sistemul ECTS din UTCB în vigoare până în acest an este unul dintre cele mai 
restrictive din România, cu mult mai multe condiţionări decât la universităţi similare, cu prag 
mai ridicat de promovare etc. Noul sistem (aprobat de Senat) va intra în vigoare din 2017 şi va 
fi însoţit şi de o versiune adaptată lui, a Regulamentului de desfăşurare a activităţilor 
studenţeşti care de asemenea va intra în dezbaterea Comunităţii academice, a Consiliului de 
Administraţie şi a Senatului, în semestrul curent, pentru a fi aplicabil din octombrie 2017. 
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S-au micșorat numărul de ore în primii doi ani de studii, la toate cele trei specializări, astfel 
încât numărul mediu de ore pe săptămână a scăzut la 28 (incluzând orele de Educație Fizică).  

S-au desfășurat discuții cu cadrele didactice responsabile de activitățile didactice din anii I și II 
pentru a determina unele dintre cauzele abandonului și  remedierea acestora.  

S-a elaborat și aprobat în Consiliul Facultății regulamentul de mentorat ca un instrument 
pentru sprijinul studenților în desfășurarea activității profesionale. 

S-au coordonat lucrările de reabilitare ale corpului A al clădirii facultății cu scopul final de a se 
realiza o infrastructură sigură și propice desfășurării activității profesionale a studenților. 

 

I.1.4 Adaptarea programelor de studiu astfel încât în primii doi ani de studii de licenţă să se 
asigurare un nivel uniform de pregătire al studenţilor în acord cu competenţele specifice 
programului, reducând diferenţele provenite din gradul neuniform de pregătire din învăţământul 
preuniversitar 

În curs de implementare: s-a demarat analiza exhaustivă a planurilor de învățământ și a fișelor 
disciplinelor pentru a se identifica precis modul în care noțiunile și competențele transmise la 
fiecare disciplină se regăsesc direct sau indirect în competențele declarate pentru fiecare 
specializare. 

Potrivit “Regulamentului privind activitatea profesională a studentului”, evaluarea 
cunoştinţelor dobândite, precum şi promovarea studentului se bazează pe o serie de reguli de 
evaluare şi notare anunţate de titularul de disciplină în cadrul prezentării disciplinei în prima 
oră de curs şi trecute în fişa disciplinei. Elementele noi care au fost promovate se referă la 
transformarea studiului numai în sesiune, în învăţatul pe tot parcursul semestrului. Ponderea 
evaluării pe parcurs reprezintă până la jumătate din nota finală, pornind de la ceea ce este 
cunoscut şi anume că acumularea doar în sesiune este o acumulare pe termen scurt. 

- in cazul programelor de studii de Limbi Moderne Aplicate nu s-au evidentiat dificultati majore 
in acest sens, planurile de invatamant permitand studentilor acumularea cunostintelor 
necesare 

- in cazul programelor de studii ingineresti situatia este complexa, pentru ca suplimentar fata 
de varietatea nivelelor de pregatire ale absolventilor de liceu din Romania apare problema 
nivelului de cunostinte de liceu ale studentilor straini, sistemele variind si de la o tara la alta, nu 
doar de la un candidat la altul; problema a fost discutata in mod repetat cu reprezentanti ai 
Departamentului de Matematica si Informatica fara a fi indentificata deocamdata o solutie 
functionala (de exemplu o idee ar fi organizarea de cursuri de aducere la nivel obligatorii si 
contra cost dupa o testare initiala, dar studentii ajung la date diferite in fucntie de obtinerea 
vizei, nu exista un sistem intern la UTCB care sa permita plata unor astfel de cursuri si 
remunerarea profesorilor, etc.); de mai multi ani este oferit studentilor de la specializarea in 
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limba engleza (pe baza de voluntariat) un curs de complemente de matematica, 
4h/saptamana, curs inclus in programul orar 

- planurile de invatamant din anii I si II de la toate specializarile de licenta (ingineresti si LMA) 
au o structura care permite studentilor sa ajunga la un nivel de cunostinte suficient pentru 
continuarea studiilor si obtinerea competentelor specifice. 

 

I.1.5. Recorelarea programelor de studii şi a fişelor disciplinelor pentru cele trei cicluri de studii; 
Corelarea programelor de studii ale UTCB cu cele din UE 

Odată cu eliberarea primelor diplome pentru Ciclul I – Studii universitare de licenţă, s-a 
introdus Suplimentul la diplomă - conform reglementărilor impuse de Ministerul Educaţiei 
Naţionale - document care însoţeşte diploma de inginer/diploma de licenţă. Acest document 
are un capitol distinct referitor la competenţele obţinute de către absolvenţi. Într-o primă fază 
aceste competenţe au fost elaborate pe grupuri de facultăţi care aparţineau aceluiaşi 
domeniu, sau după caz, separat pe facultăţi care gestionau domenii de specializare distincte. 

În toate cazurile s-au analizat şi s-au luat în considerare şi situaţia acestor documente emise 
de alte universităţi importante pe plan naţional şi au avut loc discuţii între conducerile 
facultăţilor noastre şi decanii altor facultăţi din ţară cu profil asemănător. În acest fel s-au 
corelat într-o primă etapă competenţele obţinute de absolvenţii Universităţii Tehnice de 
Construcţii Bucureşti cu cele ale absolvenţilor aceluiaşi domeniu din alte universitǎţi, 
urmărindu-se o vizibilitate cât mai bună a absolvenţilor noştri la nivel naţional. A fost şi un 
prilej pentru a se identifica eventualele particularitǎţi în programele de studii, lucru care a fost 
realizat din timp, astfel încât sistemul ECTS sǎ fie aplicat fǎrǎ mari dificultǎţi şi eforturi din 
partea studenţilor. 

În a doua fază, după ce au fost stabilite programele analitice pentru masterat printr-un 
procedeu similar s-au stabilit pe domenii şi facultăţi competenţele obţinute de absolvenţii 
ciclului II, competenţe care se regăsesc ataşate diplomelor de master. Stabilirea acestor 
competenţe s-a făcut printr-un proces complex, interactiv, luându-se în considerare 
competenţele stabilite la ciclul I. În toate cazurile acestea au fost corelate astfel încât, 
însumate, să ofere competenţele inginerului complet atât pentru proiectare, execuţie, 
management, cât şi pentru alte activităţi specifice dezvoltate pe toate stadiile ingineriei etc. 

 

I.1.6. Auditul planurilor de învăţământ şi a fişelor de disciplină şi modificarea acestora pentru 
respectarea standardelor ARACIS şi eliminarea suprapunerilor între cicluri 

(i) armonizarea ofertei educaţionale interne cu cea din spaţiul european al învăţământului 
superior, 
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 (ii) analizarea competenţelor specifice pentru fiecare program de studiu şi armonizarea 
acestora cu cele europene şi cu Cadrul Naţional al Calificărilor; 

(iii) creşterea ponderii activităţilor aplicative în programele de studii de master; 

Evaluarea disciplinelor are ca principale efecte corelarea cunoştinţelor din cadrul disciplinei 
analizate cu cele care o preced şi respectiv cele care o succed, echilibrarea volumului de 
cunoştinţe transmise, evaluarea competenţelor dobândite de student după promovarea 
disciplinei. Toate activităţile de audit au fost finalizate cu propuneri concrete şi specifice 
privind îmbunătăţirea conţinutului suporturilor de studiu, precum şi a sistemelor de evaluare a 
cunoştinţelor. Au rezultat măsuri generale cum sunt: 

 iniţierea unei acţiuni de analiză şi îmbunătăţire a programelor de studii; 

 organizarea dezbaterilor la nivelul departamentelor privind cuantumul cunoştinţelor de 
bază din cadrul programelor analitice şi a modului în care se reflectă acestea în 
sistemele de evaluare. 

În anul universitar 2015/2016 au fost auditate în UTCB doar unele discipline, de la câteva 
facultăți. În anul universitar 2016/2017 există unele propuneri ale facultăților pentru auditarea 
anumitor discipline de la anumiți ani, respectiv specializări. Aceste propuneri sunt prezentate 
după cum urmează: 

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE 

Auditul disciplinelor la FCCIA va fi demarat în semestrul II. 

Planul de audit va fi stabilit luand în considerare: 

a) rezultatele profesionale ale studenților după sesiunea de iarna (raportare încheiată) 

b) rezultatele chestionarelor distribuite studenților (în curs de implementare). 

FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAȚIILOR 

Nu s-a efectuat audit pentru disciplinele din planurile de învățământ. 

FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ 

Nu s-a efectuat audit pentru disciplinele din planurile de învățământ. 

FACULTATEA DE CĂI FERATE, DRUMURI ȘI PODURI 

Nu s-a efectuat audit pentru disciplinele din planurile de învățământ. 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 

Nu s-a efectuat audit pentru disciplinele din planurile de învățământ. 
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FACULTATEA DE GEODEZIE 

Disciplinele au fost selectate în funcție de rezultatele obținute de studenți în semestrul 1 al 
anului universitar 2016-2017. 

Pentru anul universitar 2016/2017, în semestrul 2 se vor audita disciplinele ce se regăsesc în 
tabelele de mai jos: 

Nr 
crt 

Denumire disciplină 
Specializarea  
şi anul la care se predă 

1 Compensarea măsurătorilor 
şi statistică 1 

Măsurători terestre şi cadastru, anul II (MTC) 

2 Geodezie Cadastru şi managementul proprietătilor (CMP), anul II, Geodezie 
şi geoinformatică (GG), anul II (curs comun) 

3 Fizică I Cadastru şi managementul proprietătilor (CMP), anul I, Geodezie 
şi geoinformatică (GG), anul I (curs comun) 

4 Infografică Cadastru şi managementul proprietătilor (CMP), anul III 

 

FACULTATEA DE UTILAJ TEHNOLOGIC 

Nr. 
crt. 

Denumire disciplină Specializarea şi anul la care se predă 

1. Mecanica fluidelor şi maşini 
hidraulice 

Utilaje tehnologice pentru construcţii; anul II 

2. Electrotehnică, maşini şi 
acţionări electrice 

Utilaje tehnologice pentru construcţii; anul III 

3. Construcţii şi materiale de 
construcţii 

Utilaje tehnologice pentru construcţii; anul IV 

 

FACULTATEA dE INGINERIE ÎN LIMBI STRĂINE 

Nr. 
crt. 

Denumirea disciplinei Specializarea Anul de studii 

1. Noutăţi în GALR Traducere şi interpretare specializată I master 
2. Interpretare consecutivă/ 

simultană B engleză 
Traducere şi interpretare specializată II master 

 

I.1.7. Aplicarea planului strategic de implementare a procesului de internaționalizare a studiilor de 
licență/masterat/doctorat; 

În perioada vizată de raport, activitatea DRI s-a concentrat pe îndeplinirea obiectivelor stabilite 
de planul strategic de internaţionalizare a UTCB. Prin intermediul proiectului CNFIS-FDI-2016-
0044 care a administrat Fondul de Dezvoltare Institutională s-au asigurat liniile de finanţare a 
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unor activităţi premergătoare implementării planului institutional de internationalizare după 
cum urmează: 

1. Creşterea vizibilităţii UTCB pe plan internaţional  

- Elaborarea unui manual de identitate vizuală şi implementarea lui. 

- Proiectarea paginii web a universităţii în formă bilingvă (franceză şi engleză) cu noua 
identitate vizuală (in lucru). 

- Realizarea unor materiale pentru promovarea universităţii în relaţiile cu partenerii 
externi - pliante de prezentare a ofertei de studii şi a proiectelor de cercetare (ultimele fiind 
încă în lucru). 

- Redactarea şi multiplicarea unui Ghid al studentului international, în limbile engleză şi 
franceză. 

- Proiectarea, realizarea şi montarea hărţilor campusului Tei şi a altor elemente de 
semnalistică şi averizare. 

- Promovarea programelor  de studii în limbi străine (FILS şi FII) prin platforma 
KEYSTONE ACADEMICS . 

2. Reorganizarea DRI şi creşterea suportului pentru studenţii străini: 

-  Suplimentarea dotării tehnice a DRI şi a Secretariatelor Rectoratului şi FILS. 

- Dotarea unui laborator multimedia la DLSC.  

- Perfecţionare personalului  administrativ - cursuri de limba engleză şi franceză. 

3. Îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi lucru pentru cadre didactice şi studenţi 
internaţionali 

- Conectarea UTCB la sistemul EDUROAM şi instalarea unor puncte de acces la internet 
în toate campusurile.  

- Dotări suplimentare pentru căminul 5 (aparate electrocasnice în spaţiile comune).  

- Începerea renovarii unui număr de camere din căminiul 5. 

- in cadrul FILS functioneaza 4 specializari cu predare integrala in limbi straine (licenta in 
limbile engleza si franceza, master in limbile engleza si franceza) 

- au fost purtate discutii privind eventualitatea introducerii unor mastere in limba engleza „a la 
carte”, care sa raspunda unor nevoie specifice ale unor institutii sau ale unor tari; o astfel de 
initiativa depinde de efortul financiar, legislativ si institutional si birocratic, efort care trebuie 
evaluat pentru stabilirea fezabilitatii si rentabilitatii. 
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I.1.8. Stimularea efectuării stagiilor în cadrul mobilităților din programul ERASMUS+ și extinderea 
sistemului de dublă diplomă cu universități de prestigiu; 

Biroul Erasmus+ din cadrul DRI a încheiat cu succes raportarea financiar-administrativă 
proiectele Erasmus+ KA103-014309 mobilităti cu ţările programului şi KA107-0143011 
mobilităţi cu ţările partenere (Serbia), desfăşurate în anul universitar 2015/2016 şi a primit 
aprobarea pentru finanţarea în continuare a activităţilor din acest program. In anul universitar 
curent un număr de 23 studenţi şi 9 cadre didactice au beneficiat de burse de mobilitate 
ERASMUS+.  

În cadrul programului de mobilitati de practică IAESTE au fost efectuate 3 stagii practice cu 
durata de 3 luni în Japonia, Emiratele Arabe Unite şi Republica Cehă. 

De asemenea, Biroul Erasmus+ a acordat asistenţă promotorilor de proiecte în parteneriat din 
cadrul programului Erasmus+ (Joint Master degree PROMETHEUS-CCIA; SciencePro-DPPD; 
KA 107 cu Universitatea Tehnică a Moldovei - CCIA; Transforming Arhitectural and Civil 
Engineering Education towards a sustainable Model - CCIA şi elaborarat documentaţia pentru 
un proiect din cadrul actiunii „Parteneriate strategice”, KA2, în care UTCB are rol de 
coordonator: „Resilience by Design”. 

Oficiul de Relaţii Internaţionale din cadrul DRI a acordat sprijin iniţiatorilor unor noi programe 
de Dubla Diplomă, iar în urma eforturilor reunite două facultăţi, FII şi FILS, au încheiat un astfel 
de acord la nivelul ciclului II cu Universite de La Rochelle din Franţa şi respectiv Universite de 
Liege din Belgia. S-au demarat de asemenea formalităţile de aderare la un proiect comun 
ARUT – reţeaua INSA France pentru programe de studii de interes comun. 

În martie 2017 ORI a organizat susţinerea lucrării de disertaţie în cadrul acordului de Dublă 
Diplomă cu ENPC ParisTech pentru ultima generaţie de absolvenţi (4 studenti ai UTCB). 

În conformitate cu baza de date a ORI cadrele didactice din UTCB au efectuat în ultimele 12 
luni un număr total de 131 de deplasări în străinătate, în 32 de ţări, după cum urmează: 
participări la congrese/conferinţe/simpozioane - 73 de mobilităţi, workshop-uri - 14 mobilităţi; 
implementarea unor proiecte internaţionale sau documentare pentru proiecte de cercetare  - 
44 mobilităţi. 

A fost înfiinţat Biroul pentru francofonie din cadrul DRI, având în structura sa organizatorică 
responsabilul CRU, lectorul francez, responsabilul pentr bursele „Eugen Ionesco” şi 
reprezentantul colectivului de limbă franceză din cadru DLSC. 

-  in ianuarie 2017 a fost semnat acordul de dubla diploma intre UTCB si Universitatea din 
Liege pentru masterele de Inginerie structurala (in engleza si franceza) de la FILS 

- FILS a obtinut de la Ambasada Frantei/IFR in 2016 trei burse de stagiu in intreprindere in 
Franta si o bursa pentru anul 2017 pentru studenti romani de la specializarea de licenta Genie 
civil  
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- FILS a incurajat si alte tipuri de mobilitati incoming, de exemplu elaborarea si sustinerea 
proiectului  final pentru studenti de la nivelul Bac+2 de la Institutul Universitar de Tehnologie 
Rennes (7 in 2016 si 6 in 2017) 

- FILS propune in fiecare an teme de cercetare pentru programul de burse Eugen Ionescu 
destinat cercetatorilor straini francofoni, anul acesta doua candidaturi au fost acceptate de 
cadre didactice FILS si in urma analizei MAE- AUF un candidat a fost declarat castigator, 
stagiul urmand a se desfasura in perioada Mai-Iulie 2017. 

I.1.9.  Instituirea unor premii anuale pentru excelenţa în educaţie 

Luni, 12 decembrie 2016, a avut loc “Gala Premiilor de Excelență în Educație și Cercetare la 
UTCB”, eveniment organizat cu  sprijinul Federației Patronatelor Societăților din Construcții 
(FPSC).  

La acest eveniment au participat conducerea UTCB, conducerile facultăților, studenți, cadre 
didactice universitare, reprezentanți ai mass-media. Gala a fost onorată de prezența unor 
personalități marcante din mediul academic național: Mihnea Costoiu, Rectorul Universității  
Politehnica București, Sorin Cîmpeanu, Rectorul Universității de Științe Agronomice și 
Medicină Veterinară din București și Președintele Consiliului National al Rectorilor, Marian 
Moiceanu, Rectorul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM), Magdalena 
Iordache Platis, Prorector cu Managementul Calității, Dezvoltare Instituțională și Relația cu 
Mediul de Afaceri la Universitatea din București, Roxana Sârbu, Prorectorul responsabil cu 
Activitatea didactică la Academia de Studii Economice, Iordan Petrescu, Președintele Agenției 
Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și Cristian Drughean, 
Consilier al Rectorului UAUIM pentru probleme administrative. De asemenea, industria de 
construcții a fost reprezentată la vârf prin Cristian Romeo Erbaşu, Președintele Federației 
Patronatelor Societăților din Construcții, Adriana Iftime, Director General al Federației 
Patronatelor Societăților din Construcții, Liviu Iulian Simion, Președintele Patronatului 
Societăților din Construcții. 

Au fost acordate 16 diplome de excelență, câte două pentru fiecare facultate a universității, 
respectiv un premiu pentru de excelență în educație și un premiu de excelență în cercetare.  

Marii câștigători ai premiilor de excelență au fost:  

Mihail Iancovici – Premiul de excelență pentru profesorul anului 2016 la Universitatea Tehnică 
de Construcții București; 

Ilinca Năstase   – Premiul de excelență pentru cercetătorul anului 2016 la Universitatea 
Tehnică de Construcții București. 
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Diplomele de excelență  au fost acordate către:        

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole 

Mihail Iancovici - Diplomă de excelență în educație 

Dorinel Voinițchi - Diplomă de excelență în cercetare 

 

Facultatea de Hidrotehnică 

Adrian Prodescu - Diplomă de excelență în educație 

Radu Drobot - Diplomă de excelență în cercetare 
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Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri 

Corina Chiotan - Diplomă de excelență în educație 

Carmen Răcănel - Diplomă de excelență în cercetare 

 

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine 

Anca Bunea - Diplomă de excelență în educație 

Radu Gogu - Diplomă de excelență în cercetare 

 

Facultatea de Inginerie a Instalațiilor 

Florin Băltărețu - Diplomă de excelență în educație 

Ilinca Năstase - Diplomă de excelență în cercetare 

 

Facultatea de Geodezie 

Ana Badea - Diplomă de excelență în educație 

Tiberiu Rus - Diplomă de excelență în cercetare 

 

Facultatea de Utilaj Tehnologic 

Amelita Legendi - Diplomă de excelență în educație 

Marian Dima ¬- Diplomă de excelență în cercetare. 

 

I.1.10. Revitalizarea unor specializări/discipline pentru care există cerere mare de competenţe 
inginereşti 

Pentru revitalizarea unor specializări care în ultimii ani au avut o cerere redusă la examenul de 
admitere şi anume: 

- Ingineria Economică în Construcţii din domeniul Inginerie şi Management de la 
Facultatea de Construcţii Civile Industriale şi Agricole; 

-  Infrastructura Transporturilor Metropolitane din domeniul Inginerie Civilă de la 
Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri; 
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- Ingineria şi Managementul Resurselor Tehnologice în Construcţii din domeniul 
Inginerie Mecanică de la Facultatea de Utilaj Tehnologic; 

Consiliile facultăţilor respective au luat decizia de modificare a acestora şi introducerea unor 
noi specializări, după cum urmează; 

1. Facultatea de Construcţii Civile Industriale şi Agricole - domeniul Inginerie şi 
Management a introdus specializarea Inginerie şi Management; 

2. Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri – domeniul Inginerie Civilă a introdus 
specializarea Ingineria şi Managementul Infrastructurilor de Transport Urban; 

3. Facultatea de Utilaj Tehnologic - domeniul Inginerie Mecanică a introdus 
specializarea Ingineria şi Managementul Echipamentelor pentru Situaţiile de 
Urgenţă; 

Pentru aceste 3 specializări sunt în curs de realizare dosarele pentru autorizarea provizorie, 
există aprobarea Consiliilor facultăţilor de introducere, precum şi aprobarea de principiu a 
Consiliului de Administraţie, în condiţiile menţionate mai sus, sub rezerva că decanatele 
facultaţilor, conducerea departamentelor şi persoanele implicate în acest proces, vor trebui să 
realizeze dosarele complete, conform standardelor RNCIS şi ARACIS, pentru implementarea 
calificărilor şi a ocupaţiilor reglementate pentru obţinerea autorizării provizorii de funcţionare 
(eliberată de ARACIS) şi includerea lor (a celor 3 specializari) în Hotărârea de Guvern privind 
Nomenclatorul programelor de studii finanţate de la buget, acreditate sau autorizate să 
funcţioneze începând cu anul universitar următor (eligibile pentru admiterea iulie-septembrie 
2017). 

 

I.1.11.  Creşterea numărului de conducători de doctorat abilitaţi 

In prezent în Scoala Doctorală a UTCB sunt înscrişi 71 de conducători de doctorat: 59 în 
Inginerie Civilă şi Instalaţii, 9 în Inginerie Mecanică, 2 în Inginerie Industrială şi 1 în Inginerie 
Electrică. 

Există 7 conducători de doctorat abilitaţi după 2011 (9.8 %). În ultima perioadă au fost abilitați 
doi conducători de doctorat, și au definitivat dosarul de abilitare încă doi candidați, pentru care 
a fost stabilită și comisia de abilitare. 
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I.1.12. Diversificarea ofertei de studii post-universitare şi de masterat (şi acreditarea acestora) în 
funcţie de necesităţile industriei şi, eventual, în parteneriat cu aceasta 

În baza Ordinului nr. 3163 din 2012, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti poate să 
organizeze programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă. Câteva 
astfel de cursuri /programe au fost deja lansate în anii universitari trecuţi, au avut 
documentația de prezentare conform cu standardele cerute în ordinul menţionat şi după 
avizarea de către Senatul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti au primit aprobarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale de funcționare şi în prezent se derulează periodic, în fiecare 
an, în momentul în care se constituie grupe şi formaţii de studii sustenabile şi eficiente. 

Politica Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti este aceea de a dezvolta această formă 
de învăţământ. În acest sens Prorectorul care se ocupă cu activitatea didactică a avut mai 
multe întâlniri şi runde de convorbiri cu reprezentaţii facultăţiilor, decani/prodecani, 
responsabili cu activitatea didactică, pentru a se identificara noi cursuri postuniversitare de 
formare şi dezvoltare profesională continuă, necesare a fi introduse în următoarea perioadă. 

În urma discuţiilor avute (discuţii care s-au dezvoltat în facultate, la nivel de consiliu, 
departament şi chiar de colective, a fost identificat un număr mare de propuneri de cursuri şi 
anume, un număr de 42 de cursuri (7 la Facultatea de Constructii Civile, Industriale şi Agricole, 
8 la Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor, 7 la Facultatea de Geodezie; 6 la Facultatea de 
Hidrotehnică; 7 la Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri; 2 la Facultatea de Utilaj 
Tehnologic; 5 la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic). 

Oportunitatea acestora, eficienţa economică, bonitatea şi sustenabilitatea lor a fost analizată 
şi aprobată la nivel de departamente, consiliile facultaţilor respective, inclusiv de Senatul 
Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti din 31.01.2017. 

Aceste cursuri se finalizează cu un examen de certificare a competenţelor şi, în urma acestuia, 
absolvenţii sunt îndreptăţiţi să primească, în conformitate cu Ordinul 5370/ 2012, un certificat 
de atestare a competenţelor profesionale, care se eliberează de catre universitate, dar şi sub 
egida Ministerului Educaţiei Naţionale. Pentru a avea loc acest proces, cursurile respective 
trebuie supuse şi avizării ministerului. În acest sens, după aprobarea în Senat, a urmat o altă 
rundă de convorbiri cu facultăţile pentru selectarea acelor cursuri care s-ar putea desfăşura în 
cursul anului universitar curent, în semestrul II şi la care coordonatorii cursului şi facultăţile 
respective pot furniza toate documentele respective, conform Ministerului Educaţiei Naţionale 
şi a celor 2 ordine invocate. Rezultatul acestei activităţi este acela că au fost selectate un 
număr de 10 cursuri/programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 
continuă, dintre care 6 la Facultatea de Geodezie, 2 la Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi 
Poduri, 1 la Facultatea de Utilaj Tehnologic şi 1 la Facultatea de Constructii Civile, Industriale 
şi Agricole. Din cele 10 cursuri/programe, ministerul a aprobat documentația aferentă celor 
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șase aferente Facultății de Geodezie și a cerut modificări la celelalte patru, în vederea 
aprobării acestora. 

Restul de până la 42 programe, precum şi altele care se pot propune, se vor analiza în vederea 
oportunităţii lansării în anul universitar următor, având în vedere că fiecare dintre acestea 
necesită, în afara activităţii didactice, o etapă deloc de neglijat, de pregătire logistică a 
formalităţiilor necesare acestui tip de “acreditare/autorizare de funcţionare. 

 

I.1.13.  Urmărirea permanentă a procesului de reacreditare a programelor de studii 

Facultatea Domeniul de 
licenţă 

Specializarea / 
Programul 
de studii 
universitare 
de licenta 

(A)/ 
(AP)͋ 

Forma 
de 
învăţă
mânt 

Scopul 
ultimei 
evaluari/ 
Calificativ 

Data 
ultimei 
evaluari 

Data 
propusă 
pentru 
urmatoarea 
evaluare 

Facultatea 
de 
Constructii 
Civile, 
Industriale si 
Agricole 

Inginerie si 
management 

Inginerie 
economică în 
construcţii 

A IF EV.P./ 
Încredere 

24.06.2010 Ianuarie-
februarie 
2017 

Facultatea 
de 
Hidrotehnica 

Inginerie 
civilă 

Inginerie 
sanitară si 
protecţia 
mediului 

A IF EV.P./ 
Încredere 

30.09.2010 martie-
aprilie 2017 

Facultatea 
de 
Ingineria a 
Instalaţiilor 

Ingineri 
Instalaţiilor 
 

Instalaţii 
pentru 
construcţii(în 
limba 
franceză) 

A IF EV.P./ 
Încredere 

21.07.2011 iunie-iulie 
2017 

Facultatea 
de 
Ingineria a 
Instalaţiilor 

Ingineri 
Instalaţiilor 
 

Instalaţii si 
echipamente 
pentru 
protecţia 
atmosferei 

A IF EV.P./ 
Încredere 

24.06.2010 mai-iunie 
2017 

Facultatea 
de Utilaj 
Tehnologic 

Inginerie 
mecanică 

Ingineria si 
managementul 
resurselor 
tehnologice în 
construcţii 

A IF EV.P./ 
Încredere 

21.10.2010 aprilie-mai 
2017 
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Specializarea „Automatică și informatică aplicată” din cadrul Facultăţii de Hidrotehnică, care 
se regăsea în lista iniţială, a fost evaluată în data de 26.02.2015, şi în aceste condiţii, pentru ea 
nu s-a mai propus o nouă evaluare. 

Specializarea „Mecatronică” nu a școlarizat în primul an dupa acreditare, întrucât numărul de 
cereri a fost insuficient pentru dimensionarea perioadei de studii. Această specializare a fost 
activată începând cu anul universitar 2015-2016, în prezent ea având studenţii la anii 1,2 și 3, 
prima promoţie urmând să finalizeze studiile în iulie 2018. Specializarea va intra în evaluare 
după 2 ani dupa ce termina prima promoție. 

- programul de licenta Traducere si interpretare a fost reacreditat in ianuarie 2017 

- programul de master Traducere si interpretare specializata trebuie reacreditat in 2017, 
dosarul este in lucru 

- programele de licenta ingineresti de la FILS trebuie reacreditate in 2017, dosarele sunt in 
curs de finalizare. 

I.1.14. Instituirea unui sistem de internship-uri pentru studenţi la companii agreate din domeniul 
construcţiilor 

Pentru Facultatea de Constructii Civile Industriale si Agricole: 

Exista oferte de Internship-uri la companii de proiectare din Bucuresti prin intermediul  
Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri (AICPS).  

Programul de Internship-uri A.S.C.B. – A.I.C.P.S. aduce studenții universităților tehnice cu 
profil de construcții mai aproape de antreprenorii din proiectare, oferindu-le încă din timpul 
studiilor ocazia de a își dezvolta experiența practică de lucru sub supravegherea 
profesioniștilor din domeniu. 

De asemenea exista programul de internship ASCB - ISC – FCCIA, program ce facilitează 
studenților participarea în cadrul filialelor locale ale Inspectoratului de Stat în Construcții la 
activitățile specifice acestei instituții de asigurare a calității lucrărilor de construcție.  

Studenții pot opta pentru a urma stagiul de practica la filiala București a ISC sau la filialele 
județene unde au domiciliu. Acest stagiu de practică poate fi văzut ca o oportunitate de 
construire a carierei, după absolvirea licenței și a studiilor de masterat, la ISC. 

Departamentele de Construcții Civile, de Construcții de Beton Armat și de Geotehnică și 
Fundații organizează împreună cu A.S.C.B. prin proiectul HUB UTCB pe axa 1 de practică 
profesională, care își dorește să creeze o imagine cât mai amplă, studenţilor, în ceea ce 
priveşte meseria de inginer constructor atât în munca pe şantier, cât şi cea în proiectare sau 
management. Pentru a se atinge scopul se vor organiza vizite pe șantiere (fabricarea 
materialelor de construcții - fundații - structură - finisaje), ateliere care tratează tema inovării în 
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construcții, punctul de vedere al project managerilor de la companiile de referință din România 
și de programe de proiectare. 

Departamentul de Construcții Metalice organizează o practică independentă de celelalte 
departamente, creionând aspectele teoretice care au fost folosite în construirea unor clădiri 
metalice. 

 

UTCB are incheiate “ACORDURI DE PARTENERIAT” pentru realizarea activitatii de practica cu 
diverse asociatii si societati comerciale in specificul fiecarei facultati dupa cum urmeaza 

Pentru Facultatea de Inginerie a Instalatiilor: 

SC. APA NOVA; 

SC. BLACK SEA SUPPLIERS; 

SC. BOSCH; 

SC. DANFOSS Romania; 

SC. EUROVITAL LIGHTING; 

SC. LINDAB Romania; 

SC. R.A.D.E.T.; 

SC. RADOX; 

SC. ROMSTAL; 

SC. WILO Romania; 

A.F.C.R.; 

DISTRIGAZ; 

A.G.F.R.; 

SC. TIAB ; 

 

Pentru Facultatea de Utilaj Tehnologic: 

SC GRADINARIU IMPORT-EXPORT; 

SC TERRA ROMANIA; 

SC MARCOM CONSTRUCT; 

SC ELIS PAVAJE; 

SC VERMEER ROMANIA; 
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INOE 2000-IHP(INSTITUTUL DE CERCETARI HIDRAULICE SI PNEUMATICE); 

SC ROHEXPERT; 

SC ELMAS BRASOV 

 

Pentru Facultatea de Cai Ferate Drumuri si Poduri: 

SC Metrorex; 

SC. ADP Sector 2; 

SC. CFR; 

SC. Max Boegl; 

SC. Astaldi; 

CESTRIN; 

SC. EuroConstruct; 

SC. Delta ACM; 

SC. Dunapref S.A.; 

SC. Integrated Road Solutions; 

SC Serch Corporation; 

SC. Expert Proiect; 

SC. IPTANA S.A.; 

 

Pentru Facultatea de Geodezie: 

Agenția Națională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI); 

Oficii de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 

SC AZIMUTH; 

SC GEOTER PROIECT; 

SC GENERAL SURVEY CORPORATION; 

SC CAD-EX; 

SC TOPOCAD LINE; 

SC TOPO PROFESIONAL; 

SC PRO GEODEZIC; 
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SC TOPO-SYSTEM; 

 

Pentru Facultatea de Hidrotehnica: 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PROTECŢIA MEDIULUI; 

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI; 

S.C. IRIDEX GROUP CONSTRUCȚII; 

S.C. DANEX CONSULT ; 

GRUNDFOS POMPE ROMÂNIA ; 

S.C. CONSTRUCȚII ERBAȘU ; 

INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTĂRI ENERGETICE; 

WABAG WATER SERVICES; 

SBR SOLETANCHE BACHY FUNDAȚII S.R.L; 

Administrația Națională”APELE ROMÂNE”; 

AQUAPROIECT; 

S.C. ISPH PROJECT DEVELOPMENT; 

În data de 29.09.2016, Facultatea de Hidrotehnică a încheiat un protocol de parteneriat cu 
Administrația Națională ”Apele Române”, pe o perioadă de 4 ani care prevede implementarea 
unei serii de programe de internship, pentru studenții din anii terminali precum și implicarea 
ANAR ca partener de practică de specialitate în derularea unor stagii de pregatire practică 
pentru studenti (nivel de licență și master). 

- FILS a obtinut de la Ambasada Frantei/IFR in 2016 trei burse de stagiu in intreprindere in 
Franta pentru studenti romani de la specializarea de licenta Genie civil si o bursa pentru anul 
2017 

- FILS este in discutii cu Kaufland Romania pentru institutirea unor conventii de internship la 
departamentul de constructii 

- FILS urmeaza sa semneze cu 3 companii din Maroc acorduri pentru efectuarea de stagii de 
3-4 luni pentru studenti din anul II de master 

- FILS este in discutii cu grupul de firme ECO-TEHNO-CONS pentru instituirea unor conventii 
de practica si de internship, o prezentare a fost deja facuta studentilor din anul III 

- specializarile LMA beneficiaza de o serie de acorduri traditionale pentru practica studentilor, 
existand discutii pentru dezvoltarea acestora si catre internshipuri (cele mai avansate discutii 
fiind cu firma de turism REDONA). 
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I. 1.15. Elaborarea unor lucrări de licenţă şi de disertaţie în parteneriat cu industria sau în cotutelă cu 
cadre didactice de la universităţi având specializări complementare 

Oficiul de Relaţii Internaţionale din cadrul DRI a acordat sprijin iniţiatorilor unor noi programe 
de Dubla Diplomă, iar în urma eforturilor reunite două facultăţi, FII şi FILS, au încheiat un astfel 
de acord la nivelul ciclului II cu Universite de La Rochelle din Franţa şi respectiv Universite de 
Liege din Belgia. S-au demarat de asemenea formalităţile de aderare la un proiect comun 
ARUT – reţeaua INSA France pentru programe de studii de interes comun. 

În martie 2017 ORI a organizat susţinerea lucrării de disertaţie în cadrul acordului de Dublă 
Diplomă cu ENPC ParisTech pentru ultima generaţie de absolvenţi (4 studenti ai UTCB). 

- FILS urmeaza sa semneze cu 3 companii din Maroc acorduri pentru efectuarea de stagii de 
3-4 luni pentru studenti din anul II de master, studentii vor fi co-indrumati de un cadru didactic 
din UTCB si de un inginer din companie si vor elabora lucrarile de disertatie (stagiile sunt in 
curs de desfasurare) 

I.1.16. Creşterea responsabilităţilor departamentelor/facultăţilor/universităţii în analiza dosarelor 
pentru ocuparea prin concurs a posturilor de conferenţiar şi profesor şi pentru prelungirea de 
activitate 

În curs de implementare: dosarele potențialilor candidați pentru postul de profesor au fost 
analizate în cadrul departamentelor și la decanat pentru verificarea criteriilor CNADTCU. 
Dosarele pentru prelungirea activității au fost verificate de către decanate, conform 
metodologiei adoptate de Senatul UTCB. 

I.1.17. Creşterea ofertei de materiale educaţionale disponibile on-line şi în biblioteca UTCB 

Activitatea de dezvoltare, organizare şi gestionare a colecţiilor de carte s-a concretizat în 
achiziţionarea unui număr de 397 titluri (754 volume). 

Din totalul de 397 titluri s-au achiziţionat: 

- cărţi în limba română: 262 titluri 

- cărţi ale autorilor români scrise în limbă străină: 64 titluri  

- cărţi străine: 71 titluri.  

Publicaţiile intrate în bibliotecă în anul 2016 răspund cerinţelor de informare ale utilizatorilor 
proprii, majoritatea lor fiind teze de doctorat (174 titluri), cărţi ale cadrelor didactice din 
universitate (77 titluri), cursuri universitare. Din păcate, în ceea ce priveşte cartea tehnică 
străină, 
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I.2. Obiective în domeniul cercetării științifice universitare 

I.2.1. Asumarea prin planul strategic al UTCB a domeniilor majore de cercetare: (i) Orașul Inteligent, 
(ii) Eficiența energetică și (iii) Reziliența la dezastre 

Luând în considerare contextul ante-menționat, UTCB își propune pentru perioada 2016-2020 
următoarele obiective/activități pentru managementul activității de cercetare: 

‒ asumarea de către UTCB a domeniilor majore de cercetare: (i) Orașul Inteligent, (ii) 
Eficiența energetică și (iii) Reziliența la dezastre; 

• termen:   iunie 2016 

• responsabili:          Rector, Prorector cercetare științifică, Consiliul Cercetării 
Științifice, decani, directori departamente didactice 

• indicatori:  includerea domeniilor majore de cercetare în planul strategic 

I.2.2 Evaluarea și clasificarea centrelor de cercetare din UTCB 

În anul 2017 a început procesul de evaluare și clasificare a centrelor de cercetare din 
UTCB. 

Pentru evaluarea și clasificarea centrelor de cercetare se respectă  Metodologia de 
evaluare a centrelor de cercetare din UTCB, metodologie aprobată în ședința de Senat 
UTCB din data de 17.12.2012. În anul 2013 s-a realizat o rundă pilot de evaluare a 
centrelor de cercetare și au intrat la evaluare doar centrele de cercetare care au dorit să 
intre în etapa de evaluare (perioada evaluată a fost 2008-2012).  După terminarea rundei 
pilot s-a realizat o actualizare a Metodologiei de evaluare a centrelor de cercetare din 
UTCB și o clasificare a centrelor de cercetare în trei categorii. 

Evaluarea centrelor de cercetare se face de către Consiliul Cercetării Științifice din UTCB în 
conformitate cu Metodologia actualizată de evaluare a centrelor de cercetare din UTCB.  

Consiliul Cercetării Științifice s-a întrunit și a început procedura de evaluare   pentru 
perioada de 2013-2016.   

Etapele parcurse până în prezent sunt următoarele: 

1. S-au stabilit termenele de primire a informațiilor de la directorii de centre de 
cercetare (finalul lunii martie 2017);     

2. S-au trimis instrucțiunile de completare către toate centrele de cercetare care 
urmează sa fie evaluate; 

3. S-a stabilit calendarul care trebuie urmărit pentru finalizarea evaluării și clasificării 
– perioada de evaluare (aprilie – mai 2017) și perioada de clasificare a acestora 
(iunie 2017); 
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4. S-a urmărit asigurarea evaluării de către persoane neimplicate în centrul evaluat; 
5. S-au stabilit echipele de lucru, s-au împărțit centrele de cercetare care urmează să 

fie evaluate și vizitate de către fiecare echipă de lucru;  
6. S-a răspuns la toate clarificările/solicitările adresate către DMCDI de directorii de 

centre de cercetare cu privire la informațiile care trebuie furnizate pentru evaluarea 
centrelor de cercetare. 

I.2.3. Gruparea centrelor de cercetare viabile în jurul celor performante care să se adreseze 
domeniilor majore de cercetare 

Se va analiza această posibilitate, în funcție de rezultatele obținute la I.2.2. 

I.2.4. Crearea și instituționalizarea de parteneriate puternice cu universități și institute de cercetare 
pentru participarea la competiții de finanțare a cercetării 

La competițiile lansate de UEFISCDI și de Comisia Europeana, UTCB a participat în consorții 
cu universități și centre de cercetare de renume. Detalii în capitolul II.12. 

Începând din anul universitar 2017-2018 va intra în vigoare un acord bilateral pe 5 ani între 
Universitatea din Viena şi UTCB care prevede că partea austriacă va trimite pe cheltuiala sa un 
asistent de limba germana la DLSC; cele doua universitati vor colabora la organizarea unor 
evenimente si vor depune dosare pentru proiecte. 

 

I.2.5. Asocierea la clustere inovatoare puternic sprijinite și motivate de industrie 

UTCB a aderat la clustere  puternice, cu impact major în industrie. Exemple în acest sens pot fi 
Different Angle Custer și Măgurele High-Tech Custer. Detalii în capitolul II.12. 

I.2.6. Diversificarea ofertei de servicii specializate de CDI oferite industriei 

Promovarea ofertei de servicii specializate la târguri și expoziții (7-10 aprilie 2016) 

 CONSTRUCT EXPO- targ international de tehnologii, echipamente, utilaje si materiale pentru 
constructii 

 ROMTHERM – expozitie internationala pentru instalatii, echipamente de incalzire , racire si 
conditionare a aerului 

 ROMENVIROTEC- targ international pentru tehnologii si echipamente de protectia mediului 
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I.2.7. Atragerea unor cercetători de prestigiu pe plan național și internațional și cooperarea 
susținută cu absolvenții UTCB care au dobândit reputație științifică internațională 

În perioada martie 2016 – martie 2017 au fost organizate la UTCB prelegeri şi sesiuni de 
comunicări ştiinţifice ale unor cadre didactice din străinătate: 

Prof. Kazuhiko KASAI 
(Laboratory for Future 
Interdisciplinary Research of 
Science and Technology, 
Tokyo Institute of Technology, 
Japan) 

Prelegere “Buildings with seismic protective systems: full-scale 
shake table tests and actual earthquake observations” 

Ing.dipl. Hans GODTHELP 
(Partener al fundației Road Safety 
for All) 

Sesiune de comunicări ştiinţifice: "Sustainable safe roads: from 
research to guidelines“ 
 

Dr. John DOUGLAS  
(University of Stathclyde 
Glasgow) 

Prelegere „Bulding bridges: What earthquake engineers and erath 
scientists can gain from each”  

Prof. Dr. -Ing. habil. Volker 
SCHWIEGER  
(Universität Stuttgart, Germania  
Director al Departamentului de 
Geodezie Inginereasca (IIGS)) 

Prelegeri pe teme de geodezie – măsurători inginereşti:  
1. Sisteme de ghidare a utilajelor de construcţii 
(Mashine Guidance) 
2. Sporirea calităţii pentru monitorizarea cu tehnologie „GNSS 
Low‐Cost” 
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(Quality enhancement for Low‐Cost GPS Monitoring) 
3. Scanare Laser Terestră 
(Terrestrial Laserscanning Activities) 

 

I.2.9. Creșterea responsabilității departamentelor pentru calitatea științifică a tezelor de doctorat și 
sporirea exigențelor publiciste preliminare susținerii tezelor de doctorat 

Regulamentele revizuite ale Școlii Doctorale UTCB includ proceduri și criterii în acest sens. 

I.2.10. Obligativitatea publicării unui raport de cercetare din cadrul programului de pregătire 
doctorală în limba engleză și postarea acestora pe site-ul Școlii Doctorale 

Regulamentele revizuite ale Școlii Doctorale UTCB impun această obligativitate. 

I.2.11. Promovarea infrastructurii și a serviciilor de cercetare oferite de UTCB prin intermediul 
portalului “Registrul Național al Infrastructurilor de Cercetare” (ERRIS – Engage in the Romanian 
Research Infrastructures System) 

Prin intermediul portalului “Registrul National al Infrastructurilor de Cercetare” (ERRIS – 
Engage in the Romanian Research Infrastructures System) sunt înregistrate, până în acest 
moment, 16 infrastructuri de cercetare din UTCB. Următoarele 13 sunt active și sunt 
vizibile în platformă: 

1. Boundary Layer Wind Tunnel 1 (TAL 1 ) 
2. Structural testing equipments 
3. Seismic characterization of soils 
4. In-situ investigation mobile laboratory for contaminated sites 
5. Seismic monitoring network 
6. Research Center for Energy Efficiency in Buildings (EEC) 
7. Research facility for indoor environmental quality and building physics 
8. Water and wastewater pilot plants and research facilties 
9. Combustion Processes and Thermal Equipments Laboratory 
10. Research Center on Mineral Wastes Valorization in Construction Materials (CC-

VADEMC) 
11. Advanced Research Center in Strength of Materials "Prof. Panaite Mazilu" - CAREM 
12. Thermal Engineering Research Center  
13. Research Infrastructure for Building Materials 

Iar următoarele 3 infrastructuri nu sunt vizibile, in platforma ERRIS, deoarece informațiile 
nu au fost făcute publice de către responsabilul de infrastructură   
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1. Research infrastructure for monitoring the impact of roads and railways on the 
environment  

2. Research Centre and Laboratory for Geotechnical Engineering, Foundations and 
Environmental Geotechnics 

3. Technological equipment engineering in construction 

I.2.12. Definitivarea unei baze de date pentru raportarea anuală unitară a rezultatelor cercetării 

Baza de date în care sunt centralizate/prelucrate valorile contractelor încasate 
(informațiile primite de la Directia Economică – Integrare) și baza de date în care se 
centralizează fișele de participare la competiții (cu toate depunerile de proiecte - în 
competiții naționale/internaționale) au fost îmbunătățite. 

Pentru raportarea rezultatelor cercetării, pentru anul 2016, s-a păstrat aceeași machetă de 
raportate pentru toate departamentele didactice/Școala Doctorala. Informațiile conținute 
de raportul de cercetare sunt structurate in 2 părți:                           

I. proiecte/contracte și participările la competiții (proiecte finanțate din Fonduri 
Europene, proiecte internaționale, inițiative de atragere a fondurilor, proiecte 
naționale, distribuirea pe facultăți și departamente a contractelor de CDI, CPN, PS 
și SE  

II. rezultate ale activității de CDI:  tezele de doctorat susținute public, articole publicate în 
jurnale/reviste cotate ISI; articole publicate în jurnale/reviste din fluxul principal de 
publicații indexate BDI; articole publicate în alte jurnale/reviste 
naționale/internaționale, lucrări (articole) publicate in volumele conferințelor 
internaționale cotate ISI și cele organizate de societăți  profesionale internaționale; 
articole publicate in reviste și volume de conferințe cu referenți (neindexate 
BDI/ISI); articole în baze de date on-line; cărți publicate în edituri naționale; cărți 
publicate în edituri internaționale de prestigiu; e-cărți si /sau e-note de curs; premii 
Științifice și/sau Profesionale; brevete care aparțin universității/produse cu drept 
de proprietate intelectuală; experți în instituții și organisme cdi reprezentative la 
nivel european și internațional; prelegeri invitate; coduri /standarde/strategii 
elaborate; dezvoltare software; traduceri publicate și manifestări științifice 
organizare în/și în parteneriat cu UTCB. 

I.2.13. Dotarea laboratoarelor de cercetare și/sau didactice folosind fondurile structurale 

În perioada raportată nu au fost lansate apeluri relevante pentru acest subiect. 
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I.2.14. Constituirea, din regie, în urma unei analize a structurii cheltuielilor acoperite din aceasta, a 
unui fond pentru stimularea cercetării cu rezultate performante și vizibile 

Valoarea foarte redusă a regiei încasate și situația financiară nu a permis constituirea acestui 
fond. 

I.2.15. Premierea publicării rezultatelor cercetării în jurnale cotate ISI cu factor de impact mai mare 
ca 1,00, a citărilor (excluzând auto-citările) în aceeași categorie de jurnale, a cărților sau capitolelor 
de carte publicate în edituri internaționale de prestigiu și a obținerii unor brevete de invenție ISI, 
premiate internațional sau aplicate cu succes în industrie 

Vezi I.2.14. 

I.2.16. Postarea pe site-urile centrelor de cercetare a articolelor publicate în jurnale cu factor de 
impact, în funcție de politica de auto-arhivare acceptată de edituri 

În curs de implementare. 

I.2.17. Asigurarea accesului la resursele de documentare științifică prin continuarea asocierii cu 
AnelisPlus și asigurarea contribuției financiare la acest program 

Asociația ANELIS a luat ființă la Iași în 4 septembrie 2011 și a avut 84 de membri 
(universități și institute de cercetare). Scopul principal al Asociației a fost facilitarea 
accesului cercetătorilor la literatura științifică din principalele baze de date in format 
electronic. Proiectul a fost finanțat integral de Guvernul României, iar accesul a fost posibil 
începând cu anul 2012. 

După terminarea proiectului, partenerii din proiectul inițial au decis să continue 
colaborarea având în vedere rolul pozitiv în potențarea cercetării românești (creștere 
semnificativă a numărului de articole publicate de autori romani in reviste cotate ISI). 

În cadrul proiectului PN II Capacități (2013-2016), finanțat de UEFISCDI,  s-a derulat 
contractul 266/10 mai 2013 ANELIS + (2013-2015, prelungit ulterior pana in anul 2016) 
« Asigurarea accesului electronic național la literatura științifică pentru susținerea și 
promovarea sistemului de educație și cercetare in România ». Valoarea contractului era de 
150 milioane RON (33.259.424 EUR) la nivel de tara pana in 31.12.2015), fiind suportat in 
proporție de maxim 80% din programul PN II, restul de cel puțin 20% revenind partenerilor 
din Asociația ANELIS PLUS.  

De asemenea, Asociația ANELIS + a încheiat in 2013 contracte subsidiare cu membrii 
consorțiului. Astfel, In iunie 2013 Asociația ANELIS PLUS a semnat Contractul subsidiar 
pentru acoperirea părții de cofinanțare care revine UTCB. Suma plătită de UTCB pentru a 
asigura acces cadrelor didactice, doctoranzilor, studenților de la masterat și licență la 
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documentare științifică a fost stabilită la 32.740 EUR/an. Fata de valoarea inițială, sumele 
plătite in ultimii 2 ani ai contractului (2015 și 2016) au fost mai mici ca urmare a creșterii 
numărului de parteneri și a reducerii contribuțiilor individuale ale acestora. 

Contribuțiile partenerilor din consorțiu au rezultat funcție de indicele FTE (Full Time 
Equivalent), care se calculează ponderat astfel : doctoranzi si cadre didactice – plata 
integrala (1/1) ; studenți de la licență - 1/20 ; studenți de la Masterat – 3/4 pentru fiecare 
persoană din aceste categorii. 

Având în vedere acest aspect, conducătorii de doctorat, mentorii de an de la Licență, cât și 
de la Masterat au obligația să asigure diseminarea informațiilor care privesc accesul la 
literatura științifică pentru o cât mai bună valorificare a sumelor plătite de UTCB. 
Posibilitățile de documentare ale studenților fac posibilă crearea cercurilor științifice 
studențești, în care aceștia să prezinte articole citite, înțelese de ei și aplicate pe studii de 
caz furnizate de cadrele didactice. 

Pentru perioada contractului cu ANELIS PLUS, UTCB a avut asigurat accesul  la 
următoarele baze de date : Springer Link, Science Direct, Wiley on-line și Web of 
Knowledge. Accesul de face prin www.infocercetare.ro atât din UTCB, pe baza domeniului 
de IP-uri declarat de universitate, cât și pe baza de acces mobil, parolat. Accesul mobil se 
obține centralizat pe baza de solicitare de la e-nformation de către responsabilul ANELIS + 
din UTCB (prorectorul cu activitatea de cercetare). 

În prezent, UTCB are 205 utilizatori activi, dintre care 158 ai portalului e-nformation din 
domeniul științelor inginerești – Știința și ingineria mediului. Acest număr este relativ 
redus având în vedere faptul ca Universitatea are peste 400 cadre didactice, 336 studenți 
doctoranzi și 1516 studenți masteranzi. 

In ciuda acestui fapt, numărul de descărcări a crescut continuu de la 47.709 în 2013 la 
49.883 în 2015 (dintre care 11.850 acces mobil), la 114.035 în 2016 (dintre care 78.067 
prin acces mobil).  

În principiu, costul mediu de descărcare al unui articol a variat  între 2.75 lei în 2013 la 0.86 
lei/articol în 2016, fata de 25-30 USD cat ar trebui plătit în cazul unui acces individual în 
absența contractului cu ANELIS PLUS. 

La întâlnirea ANELIS + din data de 8 octombrie 2016 s-a anunțat că este perfect legală 
crearea unei baze documentare proprii la fiecare partener prin descărcarea de articole de 
către serviciul Bibliotecă (dar în condițiile respectării numărului maxim de articole care se 
pot descărca într-o zi de pe același calculator și care este de 8-10/zi). Ca urmare, pe lângă 
depozitul (repozitoriul) național și la care avem acces perpetuu pentru documentele 
descărcate pe durata contractului 2013-2016, poate exista și un depozit instituțional 
propriu. 
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În anul 2017 va debuta noul proiect ANELIS PLUS 2020 pentru care stabilirea cofinanțării 
s-a făcut respectând același mecanism de calcul aplicat și în proiectul precedent. Pentru 
încheierea contractului subsidiar, Consiliul de Administrație a stabilit opțiunile finale 
privind accesarea bazelor de date în vederea calculării costurilor pentru acoperirea părții 
de cofinanțare care revine UTCB. 

I.2.18. Creșterea rolului Consiliul Cercetării Științifice în avizarea cererilor de finanțare și a 
rapoartelor de cercetare 

Se va implementa prin revizuirea regulamentelor relevante. 

I.2.19. Întărirea Departamentului de Management al Cercetării, Dezvoltării și Inovării 

Se va implementa prin revizuirea regulamentelor relevante. 

I.2.20. Revitalizarea sesiunilor științifice studențești (în special pentru studenții masteranzi) și a 
seminarelor științifice ale departamentelor 

Concursurile profesionale şi cercetarea științifică în rândul studenților și masteranzilor s-a 
concretizat între altele şi în organizarea și desfășurarea a  5 sesiuni de comunicări științifice 
studențești,  în participarea la competiții organizate în străinătate (Danemarca) și competiții 
naționale organizate în colaborare cu alte instituții și firme de specialitate.  

Participarea studenților și a coordonatorilor acestora – cadre didactice ale universității – la 
manifestări ce au avut loc în afara universității a condus la obținerea a 3 premii. 

La sesiunile de comunicări științifice au participat circa 170 de studenți, dintre care au fost 
premiați 32. 

S-au organizat 4 concursuri profesionale în 4 domenii (Rezistența materialelor, Hidrotehnică, 
Matematică și Mecanică) la care au participat 70 de studenți și au fost conferite 14 premii și 
mențiuni. 

Facultatea Manifestarea  Tema Data 
desfășurării 

Nr. 
participanți 

Nr. premii 
oferite 

Construcții 
Civile 

Industriale și 
Agricole 

Concurs profesional 
„Traian Lalescu” 

Matematică 02.04.2016 14 5 Premii 

Concurs profesional 
„Andrei Ioachimescu” 

Mecanică Ianuarie 
2016 

10 3 Premii 

 
Hidrotehnică 

Concurs profesional 
Trofeul Hidrotehnica 

Hidrotehnică 
27.04.2016 18 4 Premii 

A VIII-a sesiunea 
studențească de 

comunicări ştiințifice  
Hidrotehnică 

21.05.2016 30 3 Premii  
1 Mențiune 
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Facultatea Manifestarea  Tema Data 
desfășurării 

Nr. 
participanți 

Nr. premii 
oferite 

Căi Ferate 
Drumuri și 

Poduri  

Sesiunea ştiinţifică 
studentească 
(master PT) 

Ingineria 
infrastructurii 
transporturilor 

PT 2016 

23.06.2016 8 
1 Premiu I 
1 Premiu II 
2 Premii III 

Sesiunea ştiinţifică 
studenţească  
(master IIT) 

Ingineria 
infrastructurii 
transporturilor 

IIT 2016 

23.06.2016 8 
1 Premiu I 
1 Premiu II 
1 Premiu III 

Concurs Profesional “CC 
TEODORESCU” 

Rezistenţa 
materialelor 

Mai 2016 15 
1 Premiu I 
1 Premiu II 
1 Premiu III 

 
 
 

Inginerie a 
Instalațiilor 

REHVA CLIMA 2016 
Aalborg  

Danemarca 

Numerical and 
experimental 
analysis of an 

energy-
efficient 
building  

Case study : 
EFdeN Project 

23.05.2016 2 
 

Premiul III 

Competitia NeZeR, 
organizata de ISPE si 
Primaria Municipiului 

Tmisoara, 

Competitia 
NeZeR 

29.09.2016  Conf. Damian 
Manea Andrei, 
coordonator 

al echipei 
ZeRoPHiT 

Premiul I 

ENGIE-ROMANIA, 
DISTRIGAZ RETELE 

 „BIROU MOBIL 
DISTRIGAZ 

SUD RETELE” 

24.05 - 
30.06 2016 

3 echipe  
9 participanți 

Premiul„BIRO
U MOBIL 

DISTRIGAZ 
SUD RETELE” 

Geodezie Simpozion 
GeoPreVi Student 2016 

Cadastru, 
Geodezie 

20.05.2016 120 3   premii pt. 
articole; 

3 premii pt. 
postere;  

10 mentiuni 
Utilaj  Sesiunea de comunicări 

ştiințifice studențeşti  
SESTUD 2016 

Domenii 
tehnice diferite 

15.12.2016 22  
(5 lucrări) 

 

3 Premii II 
2 Premii III 

Tehnologic Concurs profesional  
“CC TEODORESCU”- 

Rezistența 
materialelor 

19.05.2016 2  1 Premiu I 
 1 Premiu II 
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Alte activităti cu participare internaţională organizate de UTCB în parteneriat în perioada 
martie 2016 – martie 2017 au fost: 

 
Nr. 
crt. 

Facultatea/ 
Departame
ntul 

Numele 
conferinţei/workshopului/ 
seminarului  

Data  Locul  Numele organizatorului/ 
responsabilului  

 CFDP Prezentarea unui proiect pan-
european de transport şi 
gospodărire a apelor ABC+De  
susţinută de dipl. ing. Roumen 
Marcov, General Manager of 
Large Infrastructure Projects, 
Sofia Bulgaria 

2016 
mai 
10 

Bucureşti - CFDP 
- Club Feroviar 

 FG  European Satellite Navigation 
Competition 2016 

2016 
iunie  
01 

Bucureşti  -  Agenţia Spaţială Română 
(ROSA) 

-  Facultatea de Geodezie 
-  Vlad-Gabriel OLTEANU  

(Project Manager ESNC 
2016 – Romanian 
Challenge) 

 FII A 8 –a ediţie a  International 
Conference on Energy 
Performance of Buildings: 
“Innovative Technologies for 
NZEBS  RCEPB 2016” 

2016  
iunie  
02-03 

Bucureşti - Romanian Association for 
Building Services 
Engineers AIIR,  

- Faculty for Building 
Services Engineers - 
UTCB,  

- Romanian Energy 
Auditors Chamber OAER 

1.  DLSC International seminar on 
Spanish History and Culture  
Invitat special, Prof. Porfirio 
Sanz Camares, University of 
Castilla La Mancha. 

2016  
iunie  
17 

Bucureşti DLSC 

2.  DLSC Workshop "Flipping the Space 
while Teaching"  
 
 

2015  
iunie 
24  

Bucureşti - DLSC, TSCI (Specialized 
Translation and 
Intercultural 
Communication) 

- Zoia Manolescu (Univ of 
Arizona) 

 UTCB Bucharest Seminar on Seismic 
Isolation 
 

2016 
octombrie 
10-13 

Bucureşti - Ministerul Infrastructurii, 
Transportului și Turismului 
din Japonia,  

- Asociația Japoneză de 
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Nr. 
crt. 

Facultatea/ 
Departame
ntul 

Numele 
conferinţei/workshopului/ 
seminarului  

Data  Locul  Numele organizatorului/ 
responsabilului  

Izolare Seismică 
- UTCB (Constantin BUDAN, 

Viorel POPA) 
 FII Conference on ,,Sustainale 

Solutions for Energy and 
Environment”  EENVIRO 2016  

2016 
octombrie 
26-28 

Bucureşti FII  (Conf. dr.  Nicolae 
ALBOIU) 

 DLSC/TSCI 2016 DLSC International 
Conference  
“Beyond words and into the 
message. Building 
communication across 
languages, media and 
professions”  

2016 
noiembrie 
10-11  

Bucureşti - DLSC  
- The Research Centre for 

Specialized Translation 
and Intercultural 
Communication (TSCI)   

 

La initiativa DLSC a fost semnat un acord al UTCB cu UPB si UPG pentru organizarea in 
comun a unui concurs studentesc de limba engleza „Celebrations and Festivities in 
Anglophone Cultures” pentru studentii din domeniul ingineresc, pe 18 martie a avut loc faza 
locala, pe universitati, iar pe 27 mai va avea loc faza nationala 

În 2016 studenti de la specializarile LMA au participat la Concursul național de traduceri din 
limba franceză „Mot à monde”(faza locală București); 23 echipe (46 participanți), au prezentat 
în fața unui juriu (format din cadre didactice de la Universitatea din București și de la UTCB) 
traducerea unui fragment dintr-un roman (în 2016 « Congo Inc. » de In Koli Jean Bofane – Prix 
des 5 continents de la Francophonie 2015) 

 

I.2.21. Concentrarea resurselor publicistice și manageriale pe jurnalul UTCB “Mathematical 
Modelling in Civil Engineering” în vederea indexării ISI de către Thomson Reuters 

Se va implementa prin revizuirea regulamentelor relevante. 

 

I.2.22. Stimularea organizării conferințelor internaționale și a celor naționale cu participare 
internațională 

Se va implementa prin revizuirea regulamentelor relevante. 
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I.3. Obiective privind relația cu studenții, administrația, politica financiară și de personal, legătura cu 
societatea 

I.3.1. Consolidarea UTCB ca o comunitate centrată pe parteneriatul profesori-studenți 

În curs de implementare. 

I.3.2. Dezvoltarea unor chestionare semestriale (on-line) adresate studenților pentru cuantificarea 
măsurii în care UTCB este un mediu de învățare și educație adecvat realităților și așteptărilor 
studenților 

Chestionarele semestriale au fost elaborate și aprobate de către Consiliul de Administrație. 

I.3.3. Crearea și aplicarea cadrului procedural pentru auditul semestrial al disciplinelor de către 
studenți precum și în sistem peer-review în ceea ce privește relevanța și accesibilitatea 
cunoștințelor transmise, respectarea conținutului fișelor disciplinelor, a programului orar și a 
modalităților de evaluare 

Chestionarele au fost distribuite studenților. Decanatele facultăților vor face analiza 
răspunsurilor și vor acționa în conformitate cu feed-back-ul studenților. 

I.3.4. Analiza și soluționarea cu celeritate a sesizările studenților asupra situațiilor neconforme în 
relația profesor-student 

Decanatele și rectoratul  analizează cu prioritate orice sesizare legată de relația neconformă 
dintre profesori și studenți. Cererile studenților privind recorectarea unor lucrări au fost 
aprobate și s-au constituit comisii de contestație. 

 

I.3.5. Susținerea tuturor inițiativelor studențești care contribuie la ridicarea statutului social al 
studenților, a nivelului de profesionalism și a competențelor antreprenoriale ale acestora 

 Participare la EERI SLC Undergraduate Seismic Design Competition (5-8 Aprilie 2016) 
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 Premiul III – REHVA Student Competition, etapa europeana (Congresul REHVA, 
Aalborg, Danemarca, 2016) - “Numerical and experimental analysis of an energy-
efficient building. Case study: EFdeN 

 The 2016 edition of KNX Award, Category Prize: Young (Germany, Frankfurt, 2016)  

 Calificare la Solar Decathlon Middle 2018, a treia calificare consecutiva la SD, 16 tari 
participante, 22 de echipe, calificare anuntata in septembrie 2016 
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Luni, 10 aprilie 2016, de la ora 16:00, la sediul din Bd. Lacul Tei nr.122-124, sector 2, 
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) organizează cu sprijinul Asociației 
Casa Socială a Constructorilor (CSC) “Gala Premiilor de Excelenţă pentru Studenții UTCB”. 
Evenimentul va avea loc în amfiteatrul I.2 din clădirea Facultății de Construcții Civile, 
Industriale și Agricole.  

I.3.6. Intensificarea activității “Centrului de Consiliere Profesională a Studenților” 

Pe parcursul anului 2016 ,,Centrul de informare şi consiliere profesională a studenţilor” a 
intensificat şi a perfecţionat comunicarea dintre absolvenţi şi agenţii economici prin 
numeroase activităţi, derulate în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 şi care sunt prezentate, 
sintetic, în continuare: 

 13 prezentări tematice efectuate de firme de prestigiu, ce desfăşoară activităţi în 
domeniul construcţiilor; 

 prezentare a unui proiect derulat de parteneri care oferă posibilitatea consilierii 
studenţilor pentru dobândirea cunoştinţelor antreprenoriale şi de demarare de afaceri 
personale;  

 prezentare a unui proiect derulat de parteneri care oferă posibilitatea consilierii 
studenţilor pentru explorarea carierei si de dezvoltarii personale. 

 2 acţiuni de distribuire de reviste privind popularizarea unor târguri de joburi altele 
decât cele organizate în cadrul UTCB; 

 acţiuni de distribuire a unui număr total de 50 invitaţii pentru participarea la târguri şi 
expoziţii de specialitate, din Bucureşti; 

 promovarea unor anunţuri de angajare pentru un număr total de 11 studenţi; 

 facilitarea depunerii unui număr de 150 CV din partea studenţilor, la diverse societăţi 
comerciale; 

 realizarea unui număr de 13 de întâlniri de discuţii pe teme de angajabilitate la care au 
participat un număr de 100 studenţi din UTCB şi reprezentanţii unui număr de 4 
societăţi comerciale; 

 implicare în organizarea practicii studenților prin efectuarea de prezentări teoretice şi 
practice a unui număr de 3 societăţi comerciale şi efectuarea a 3 vizite pe şantiere;  
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I.3.7. Creșterea gradului de absorbție a absolvenților în piața muncii și dezvoltarea profesională a 
acestora pe toată durata carierei lor, precum și utilizarea eficientă a resurselor în programe de studii 
care asigură un potențial ridicat de angajare pentru absolvenți 

În această secţiune sunt prezentate informațiile referitoare la absolvenții cursurilor 
universitare de nivel licență şi master, promoția 2015, care şi-au ridicat actele de studii în 
perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016. La ridicarea diplomelor, absolvenții sunt rugaţi să 
completeze un chestionar  în care li se cer informaţii despre statutul lor pe piaţa muncii în acel 
moment, despre locul de muncă pe care îl au (dacă corespunde sau nu specializării absolvite 
în cadrul facultăţii).  Deşi în perioada analizată şi-au ridicat actele de studii şi absolvenţi ai 
promoţiilor anterioare, aceştia nu sunt cuprinşi în analiza care urmează, deoarece pentru 
majoritatea acestora eliberarea diplomelor s-a făcut în perioada anterioară anului 2015. 

Datele prezentate au la bază declarațiile subiecților în momentul ridicării diplomelor. 

În ceea ce priveşte distribuţia subiecţilor în funcţie de momentul de timp în care şi-au ridicat 
diploma s-a constatat faptul că majoritatea absolvenţilor îşi ridică actele de studii după o 
perioadă de 12-24 de luni de la absolvire. 

În tabelul următor sunt prezentate date pentru promoţia 2015 referitoare la statutul 
absolvenţilor în momentul ridicării actelor de studii (al completării chestionarului).  

  
Nr.
crt. 

  
Studii de  

Numărul 
absolvenţilor 
angajaţi 

Procentul 
absolvenţilor 
angajaţi 
% 

Numărul 
absolvenţilor 
fără loc de 
muncă 

Procentul 
absolvenţilor 
fără loc de 
muncă 

% 

TOTAL 

1. Licență 249 79 % 66 21 % 315 

2. Master 118 81 % 27 19 % 145 

 

Cunoaşterea procesului de intrare pe piaţa muncii a absolvenţilor, precum şi caracteristicile 
acestui proces, încurajarea spiritului  antreprenorial al studenţilor, creativitatea şi forţa lor de a 
inova au rămas o prioritate la nivelul conducerii facultăţilor şi al conducerii universităţii. În 
consecință, s-a înființat un Consiliu Consultativ al U.T.C.B. constituit din grupuri de lucru pe 
tematici specifice cu scopul îmbunătățirii și actualizării programelor de învățământ în 
conformitate cu cerințele pieței muncii. 
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I.3.8. Dezvoltarea constantă a “UTCB Alumni” și aducerea absolvenților alături de universitate în 
procesul de promovare și dezvoltare a acesteia 

Vezi I.3.26. 

I.3.9. Delegarea de atribuții și responsabilități precise către membrii CA 

Au fost delegate, prin decizie a rectorului UTCB, atribuții și responsabilități distincte către 
prorectorii universității. 

I.3.10. Reînnoirea tehnicii de calcul după un program riguros și echilibrat 

Vezi I.3.11. 

I.3.11. Furnizarea suportului informatic pentru activitățile din administrație și secretariate 

Referitor la Proiectul Gestiunea informatizata a studentilor si implementarea Registrului 
Matricol Unic in Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti – Cod proiect; CNFIS-FDI-
2016-0084 - Director Prof.univ.dr.ing.  Laurenţiu RECE. 

Titlul Proiectului câştigat prin competiţie naţională în anul 2016 a fost Gestiunea informatizata 
a studentilor si implementarea Registrului Matricol Unic in Universitatea Tehnica de 
Constructii Bucuresti. 

Domeniul vizat a fost:  Asigurarea transparentei in gestiunea studentilor si implementarea 
Registrului Matricol Unic al Universitatilor din Romania, iar Bugetul aprobat: 53000 RON. 

Proiectul a fost finalizat integral cu succes în termenul stabilit, decembrie 2016. 

Obiectivele proiectului:  

- Implementarea gestiunii informatizate a scolaritatii si a Registrului Matricol Unic in 
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti ; 

- Innoirea bazei de calcul a secretariatelor prin procurarea de calculatoare moderne, capabile 
sa efectueze gestiunea informatica a scolaritatii cu ajutorul softului specializat, cumparat de 
universitate prin co-finantare (costul aproximativ al softului cu pachetul de implementare, 
intretinere, service etc este de 15000 euro.); 

- Cresterea eficientei in activitate a secretariatelor prin utilizarea unor softuri moderne 
integrate de gestiune a scolaritatii;  

- Cresterea competentei si a gradului de instruire al personalului din secretariate prin 
participarea la sedinte si cursuri de instruire specifice pentru utilizatorii de softuri de gestiune 
informatizata a scolaritatii, in vederea aplicarii si utilizarii lor la intreaga capacitate; 
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- Intarirea capacitatii de gestionare a datelor de catre secretariatele facultatilor si secretariatul 
general al universitatii prin utilizarea de softuri specializate; 

- Cresterea sigurantei arhivarii datelor gestiunii scolaritatii prin utilizarea sistemelor si 
mecanismelor de protectie a datelor specifice softurilor specializate compatibile cu RMU; 

- Cresterea transparentei in gestiunea datelor si a facilitatilor pentru studenti prin 
diversificarea serviciilor oferite acestora: acces la datele proprii, verificarea situatiei scolare, a 
eligibilitatii pentru burse, furnizarea de situatii scolare/adeverinte etc. 

În cadrul proiectului Gestiunea informatizata a studentilor si implementarea Registrului 
Matricol Unic in Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti au fost realizate următoarele 
activități: 

1. Procurarea unei retele de 11 calculatoare cu imprimante, necesare secretariatelor pentru 
gestiunea informatizata a scolaritatii;  Se vor derula procedurile legale pt achizitia 
calculatoarelor, elaborindu-se caietele de sarcini astfel incit calculatoarele sa poata fi utilizate 
pentru softul de gestiunea informatizata a scolaritatii pe care universitatea il procura prin 
cofinantare.  Aceasta activitate si urmatoarele fac obiectul prezentului proiect;    

2. Scolarizarea/instruirea in domeniul informatic si baze de date a personalului din 
secretariate.  Se va da atentie in primul rând şcolarizarii în ce priveste utilizarea softului de 
gestiune informatizatâ a şcolaritatii dar si in ce privesc bazele de date, securitatea datelor si 
transferul acestora;    

3. Scolarizarea si pregatirea cadrelor ( expertilor IT si dupa caz alt personal din secretariate) 
pentru gestionarea, incarcarea si transferul de date, securizarea datelor, arhivarea, convertirea 
si transferul acestora. Se va avea în vedere si recuperarea datelor din vechile baze de date 
astfel încât implementarea noului soft sa permită si valorificarea vechilor baze create în urma 
cu mai multi ani; 

4. Incarcarea datelor pentru gestiunea scolaritatii în baza de date a universitatii conform 
matritei Registrului Matricol Unic si a specificului Universitatii Tehnice de Constructii 
Bucuresti. Se vor realiza matrite informatice de încarcare a datelor studentilor înca de la 
admiterea in universitate. 

5. Transferul datelor pentru gestiunea scolaritatii specifice Universitatii Tehnice de Constructii 
Bucuresti în baza de date a MENCS conform matriţei Registrului Matricol Unic.  Pe baza 
pregatirii si a instruirii în domeniul bazelor de date si folosind (conform contractului de 
asistenţă) si ajutorul firmei specializate care furnizeaza softul de gestiune informatizata a 
scolaritatii,  se vor recupera datele încarcate pentru gestiunea studenţilor în vechile baze de 
date care vor deveni astfel operaţionale şi in masura sa extinda RMU si catre promoţii mai 
vechi de absolvenţi.        

6. Furnizarea diferitelor tipuri de documente necesare  funcţionarii  secretariatelor 
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7. Realizarea de module pentru diversificarea serviciilor şi a facilităţilor oferite studenţilor: 
pentru accesul la datele proprii,  verificarea în timp a situaţiei scolare,  a eligibilitatii pentru 
burse, furnizarea la cerere de situatii scolare/adeverinte provizorii etc; si cresterea 
transparentei operatiilor prin accesul online, modern, transparent si neîngradit al fiecarui 
student,  la consultarea situatiei lui scolare pe internet, din campus sau din afara lui.  

8. Implementarea cunostintelor dobindite in timp in domeniu, prin fructificarea expertizei de 
peste 14 ani (aprox din 2002) a UTCB (ca universitate PILOT pentru implementarea gestiunii 
informatice a scolaritatii studentilor - RMU) si a experientei coordonatorului de proiect, care a 
condus în toata aceasta perioada ca responsabil de Grant/Expert pe termen lung al MENCS-
UEFISCDI, şi în calitate  de Secretar Sef Universitate şi în prezent ca Prorector de resort,  
participarea UTCB la realizarea etapelor intermediare ale RMU.  Coordonatorul de proiect a 
participat la toate etapele intermediare ale proiectelor derulate in timp, (inclusiv cele din cadrul 
Proiectelor strategice 2007-2013), POSDRU/2/1.2/S/5, POSDRU/2/1.2/S/6, si cele ulterioare 
POSDRU/155/1.2/S/141278, SMIS 34912,  PODCA DMI 1.2 etc,  destinate printre altele chiar 
implementarii RMU în universitatile din Romania.  

9. Realizarea de machete si matrite informatice pentru tipurile de formulare si activitati 
specifice din secretariate  

10. Furnizarea de catre soft, a formularelor necesare functionarii secretariatelor, in format 
digital, dupa cum urmeaza:  cataloage, foi matricole partiale, supliment la diploma, diplome si 
certificate, adeverinte de absolvire, raportari statistice, centralizatoare note etc. 

11. Furnizarea de catre soft online a situatiei scolare proprii a studentilor si absolventilor.  

12. Furnizarea pe baza rezultatelor scolare si a traseului absolventului a unor elemene de 
consiliere in cariera necesare pt. identificarea de catre absolvent a celor mai bune oportunitati 
ale pietei fortei de munca in care poate activa.  

 

I.3.12. Inter-conectarea modulelor informatice existente pentru a asigura o uniformitate a datelor de 
intrare și de ieșire și pentru înlesnirea activităților de raportare 

Vezi I.3.11. 

 

I.3.13. Pregătirea IT a personalului ce folosește suportul informatic 

Vezi I.3.11. 
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I.3.14. Implementarea unui software de management al resurselor academice și financiare 

Vezi I.3.11. 

I.3.15. Crearea unui circuit simplificat al documentelor, asigurând trasabilitatea acestora 

În curs de elaborare. 

I.3.16. Asigurarea creșterii vizibilității și promovarea intereselor universității prin reprezentanții 
UTCB în comisii/comitete/consilii ale unor organisme externe acesteia; instituirea unei scheme de 
informare și consultare cu reprezentații desemnați 

În curs de implementare. Nominalizările sunt validate de către Consiliul de Administrație, pe 
baza propunerilor facultăților. 

I.3.17. Întreținerea și dezvoltarea patrimoniului UTCB; finalizarea lucrărilor de construcție și 
reabilitare aflate în curs de implementare 

Pentru dezvoltarea patrimoniului UTCB se propune construirea unui cămin studențesc nou, in 
amplasamentul căminului 6, cu un regim de înălțime S+P+3E, o suprafață construita de 
524mp, cu o capacitate de 42 de camere pe etajele 1-3. Căminul va fi dotat de asemenea cu 
spatii pentru recepție, sala de mese, sala de lectura la parter precum si cu oficiu pentru 
pregătirea hranei si spălătorie, sala de lectura la fiecare etaj. Căminul va fi prevăzut cu lift si 
rampa de acces pentru persoanele cu dizabilități. 

Pentru detalii privind lucrările de construcție și reabilitare a patrimoniului UTCB, vezi II.17. 

I.3.18. Elaborarea unui plan de dezvoltare pe termen mediu și lung a spațiilor universității și 
constituirea unui fond de proiecte de extindere și reabilitare care să fie depuse pe măsură ce apar 
oportunități de finanțare în cadrul apelurilor din programele specifice 

În curs de implementare. 

I.3.19. Revizuirea brand-ului universității (siglă, logo, motto) și a site-ului UTCB în urma unui concurs 
de soluții 

S-a elaborat Manualul de identitate vizuală UTCB. 

I.3.20. Asigurarea unei identități vizuale unitare a UTCB și a structurilor acesteia pentru întărirea 
mesajelor universității și a spiritului de comunitate academică 

S-a elaborat Manualul de identitate vizuală UTCB. 
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I.3.21. Creșterea finanțării suplimentare prin îndeplinirea criteriilor și standardelor de calitate 

Finanțarea suplimentară a crescut cu 2,7% (de la 8.722.793 lei în 2016, la 8.956.321 lei în 
2017). 

I.3.22. Folosirea eficientă a finanțării instituționale prin revizuirea volumului de ore acoperite prin 
norme și, în special, prin plata cu ora și revizuirea cheltuielilor de administrare 

Au fost revizuite planurile de învățământ de la ciclul de licență pentru a se încadra în 26-28 de 
ore de contact direct pe săptămână. De asemenea, a fost revizuită metodologia de întocmire a 
statelor de funcții. 

I.3.23. Creșterea volumului de fonduri structurale atrase 

În perioada raportată au fost derulate mai multe programe din fonduri structurale. Pentru 
detalii, vezi II.12. 

I.3.24. Dezvoltarea condițiilor de colaborare colegială a tuturor categoriilor de personal 

Vezi II.19. 

I.3.25. Coordonarea de către Consiliul de Administrație a politicii de personal, urmărindu-se 
permanent și coerent strategia generală a UTCB, relevanța științifică și profesională a personalului 
și resursele financiare disponibile 

Vezi II.15. 

I.3.26. Întărirea legăturilor universității cu (i) administrația centrală și locală, (ii) industria de 
construcții, (iii) asociațiile profesionale, (iv) asociațiile neguvernamentale, și (iv) mass-media, prin 
înființarea Consiliului Consultativ al UTCB 

Întâlnirea de constituire a Consiliului Consultativ al Universităţii Tehnice de Construcţii 
Bucureşti a avut în data de 19 decembrie 2016. 

 

I.3.27. Organizarea anuală a ”Săptămânii Porților Deschise” 

La nivel de U.T.C.B. pentru mediatizarea admiterii s-a organizat Ziua Porţilor Deschise care, în 
2016 s-a desfăşurat în cele trei campusuri: campusul Tei, campusul Pache Protopescu 
(Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor) şi campusul Calea Plevnei (Facultatea de Utilaj 
Tehnologic). În campusul Tei acţiunea principală s-a desfăşurat la Facultatea de Hidrotehnică. 
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Studenţii şi cadrele didactice ale Facultăţii de Hidrotehnică au invitat liceenii bucureşteni să 
afle mai multe despre meseria de inginer constructor şi posibilitatea efectuării unei cariere în 
domeniul hidrotehnicii. Studenţii Facultăţii de Hidrotehnică au distribuit în liceele din 
Bucureşti, dar şi în cele din localităţile din judeţele învecinate municipiului Bucureşti, flyere şi 
afişe care au promovat acest eveniment. Au fost organizate vizite ale laboratoarelor din cadrul 
Facultăţii de Hidrotehnică şi s-a prezentat oferta academică. Vizitatorii au primit informaţii 
utile despre problemele specifice profesiei de inginer hidrotehnician. 

În campusul Pache Protopescu, la Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor, Săptămâna Porţilor 
Deschise s-a desfăşurat, pentru elevii din şcoli, prin: organizarea unor vizite în câte o sală de 
curs sau seminar modernizată cu ajutorul sponsorilor din domeniul Ingineriei Instalaţiilor. Aici 
au văzut profesori şi studenţi în timpul orelor de studiu. Elevii au mai vizitat câte un laborator 
didactic sau de cercetare în care au vizionat aparate şi echipamente în funcţionare. Pe 
parcursul acestui traseu li s-a explicat şi ce face un inginer de instalaţii, ce face o universitate, 
o facultate, un student. La final a fost vizitată Casa EfdeN, proiect 100% studenţesc. Aici au 
primit de la membrii echipei, explicaţii adecvate vârstei lor.  

Pentru elevii din licee traseul a fost asemănător, dialogul fiind nuanţat spre ce profesie doresc 
să îmbrăţişeze. S-a insistat pe prezentarea aplicaţiilor, soft-urilor şi echipamentelor didactice 
şi de cercetare, a practicii şi internship-urilor, a burselor oferite, a mobilităţilor internaţionale, a 
mediei minime la admitere, a componenţei studenţeşti a echipei EfdeN, a sediului organizaţiei 
profesionale a inginerilor de instalaţii, AIIR. S-a încercat sublinierea caracterului politehnic al 
FII. Nu în ultimul rând, elevii de liceu au fost introduşi în viaţa studenţească aflând mai multe 
despre clubul studenţesc, ”Cuibul Artiştilor”. 

Pentru specialişti traseul a conţinut vizitarea noilor laboratoare de cercetare proaspăt dotate 
cu aparatură de masură de ultimă generaţie. Restul traseului a fost organizat în funcţie de 
interesul personal al fiecărui vizitator. 

Pe parcursul întregii săptămâni în curtea facultăţii au fost expuse funcţionând, o instalaţie cu 
panouri fotovoltaice, laboratorul mobil pentru măsurarea poluării atmosferei precum şi 
laboratorul mobil pentru energetică geotermală.  

În campusul Calea Plevnei, la Facultatea de Utilaj Tehnologic, Conform celor stabilite de 
conducerea UTCB, În Facultatea de Utilaj Tehnologic a fost organizată Ziua porţilor deschise 
in intervalul 18-22 aprilie 2016. Manifestările organizate s-au concretizat printro serie de vizite 
la sediul Facultaţii după cum urmează. Marţi 19 aprilie Liceul Theodor Pallady - 1 clasa a XII-
a,2. Miercuri 20 aprilie Liceul Costin Neniţescu - 1 clasa a XI-a, 1 clasă a XII-a, 3 Joi 21 aprilie 
Liceul Alexandru Ioan Cuza -1 clasă a XI-a. Toate cele 3 Licee au fost ulterior vizitate de cadre 
didactice din conducerea Facultăţii. 
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I.3.28. Implicarea și susținerea totală de către UTCB a demersului de constituire a unei asociații a 
universităților tehnice din România care să promoveze valorile și interesele științelor tehnice 

Universitatea Tehnică de Construcții București împreună cu Universitatea Politehnica 
București, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca și 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași au înființat Alianța Română a Universităților 
Tehnice, în data de 24 iunie 2016. 

I.3.29. Consolidarea legăturilor cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu și cu 
facultățile de construcții din țară prin crearea de parteneriate strategice pentru întărirea poziției 
ingineriei construcțiilor în rândul științelor inginerești 

În curs de implementare. 
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II. Procesul didactic  în  UTCB  în anul 2016 

II.1. Programele de studii pe facultăţi şi departamente Ciclurile  I  -  II  

Pentru Ciclul I - Studii de licenţă, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti are 7 facultăţi 
dintre care: 5 facultăţi au specializări cu predare în limba română, una cu predare exclusiv în 
limbi străine (engleză sau franceză - F.I.L.S.) şi una cu predare în română şi franceză (Inginerie 
a Instalaţiilor), toate cu durata studiilor de 4 ani – 240 credite transferabile. În plus în 
universitate funcţionează un Departament de Limbi Străine şi Comunicare, ce include 
Specializarea Traducere şi Interpretare, unde durata studiilor este de 3 ani – 180 credite 
transferabile, departament care, începând cu anul universitar 2016/2017, face parte din 
structura Facultăţii de Inginerie în Limbi Străine. Cele 21 de programe de studii universitare de 
licenţă (18 acreditate şi 3 cu autorizare de funcţionare provizorie) acoperă 9 domenii de 
licenţă (Inginerie civilă; Ingineria instalaţiilor; Ingineria mediului; Ingineria sistemelor; Inginerie 
mecanică; Inginerie geodezică; Inginerie şi management; Mecatronică şi robotică; Limbi 
moderne aplicate). Toate programele de studii universitare de licenţă funcţionează la forma de 
învăţământ cu frecvenţă (IF). 

Pentru Ciclul II – Studii de master, în Universitatea Tehnică de Construcţii sunt acreditate 31 
de programe de studii universitare de master din 6 domenii: Inginerie civilă şi instalaţii, 
Inginerie geodezică, Inginerie mecanică, Inginerie şi management, Ştiinţe ale Educaţiei şi 
Filologie. Se menționează că în domeniul Inginerie Civilă și Instalații există două programe de 
master cu predare în limba franceză și unul cu predare în limba engleză. 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic face parte integrantă din structura 
Universităţii şi organizează trei programme de studii universitare de master, unul 
interdisciplinar (domeniile Ştiinţe ale Educaţiei şi Inginerie civilă şi instalaţii) şi două din 
domeniul Ştiinţe ale Educaţiei. 

În cadrul domeniului Inginerie civilă şi instalaţii este acreditat şi un program de master de 
cercetare cu predare în limba engleză. 

CICLUL I – STUDII DE LICENȚĂ 

Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (F.C.C.I.A.) formează ingineri 
constructori pentru activitatea de proiectare, cercetare şi execuţie a construcţiilor civile, 
social-culturale, industriale şi agro-zootehnice. 

Facultatea are trei programe de studii universitare de licenţă şi anume: Construcţii civile, 
industriale şi agricole, Inginerie urbană şi dezvoltare regională – din domeniul Inginerie Civilă şi 
Inginerie economică în construcţii din domeniul Inginerie şi management. Toate cele trei 
specializări ale F.C.C.I.A. sunt acreditate. 
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 La sfarsitul anului 2016, conform raportarii catre Ministerul Educatiei Nationale care se 
face cu data de 01.01.2017, efectivul de studenţi ai Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale 
şi Agricole a fost următorul: 

 

Facultate Specializarea 
Anul I Anul II Anul III Anul IV TOTAL  

Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă 
Buget / 
Taxa  

CCIA 

Construcţii 
Civile, Industriale 
şi Agricole 

232 13 152 7 93 46 71 237 
851 
 
548/303 

Inginerie Urbană 
şi Dezvoltare 
Regională 

33 3 31 - 22 5 18 41 
153 
 
104/49 

Inginerie 
Economică în 
Construcţii 

27 - 28 2 17 6 11 38 
129 
 
83/46 

TOTAL 
 

 
292 

16 211 9 132 57 100 316 
1133 
 
735/398 

 

CICLUL II – STUDII DE MASTER 

  Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole organizează 6 programe de studii 
universitare de master din domeniile Inginerie civilă şi instalaţii şi Inginerie şi management: 
Toate programele sunt acreditate şi au durata studiilor de 4 semestre, cu 120 credite 
transferabile şi 10 credite pentru elaborarea şi susţinerea lucrării de dizertaţie, după cum 
urmează: 

    IInnggiinneerriiee  ssttrruuccttuurraallăă    

  IInnggiinneerriiaa  ccllăăddiirriilloorr    

  PPrrooiieeccttaarreeaa  ccoonnssttrruuccţţiiiilloorr  cciivviillee  şşii  iinndduussttrriiaallee  îînn  zzoonnee  sseeiissmmiiccee    

  TTeehhnnoollooggiiaa  şşii  mmaannaaggeemmeennttuull  lluuccrrăărriilloorr  ddee  ccoonnssttrruuccţţiiii    

  DDeezzvvoollttaarreeaa  uurrbbaannăă  şşii  rreeggiioonnaallăă  

  MMaannaaggeemmeennttuull  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccoonnssttrruuccţţiiii  

 

La data de 31.12.2016, Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole avea următorul 
efectiv de masteranzi: 
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Programul de studii 
Anul I Anul II Total TOTAL 

program Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă 
IInnggiinneerriiee  ssttrruuccttuurraallăă    22 1 28 16 50 17 67 
Ingineria clădirilor 28 2 23 25 51 27 78 
Proiectarea 
construcţiilor civile şi 
industriale în zone 
seismice 

25 1 22 21 47 22 69 

Tehnologia şi 
managementul 
lucrărilor de construcţii 

35 - 32 18 67 18 85 

Dezvoltarea urbană şi 
regională 

29 2 20 19 49 21 70 

Managementul 
proiectelor în construcţii 

37 1 21 21 58 22 80 

TOTAL 176 7 146 120 322 127 449 

 

 

FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ 

Facultatea de Hidrotehnică îşi construieşte programul educaţional, de cercetare şi 
consultanţă urmărind soluţionarea problemelor actuale ale gestiunii resurselor de apă şi ale 
ingineriei mediului. 

CCIICCLLUULL  II  --  SSttuuddiiii  ddee  LLIICCEENNţţăă  

În prezent, oferta educaţională a facultăţii este structurată pe patru programe de studii de 
licenţă acreditate: Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului, Amenajări şi Construcţii 
Hidrotehnice, Ingineria Mediului şi Automatică şi Informatică Aplicată, acoperind armonios 
cerinţele domeniilor Inginerie civilă, Ingineria mediului şi Ingineria sistemelor. 

La data de 31.12.2016, efectivul de studenţi ai Facultăţii de Hidrotehnică a fost următorul: 

 

Facultatea Specializarea 
Anul I Anul II Anul III Anul IV TOTAL  

Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă 
Buget 
/ Taxa  

HIDRO 
TEHNICĂ 

Amenajări şi 
construcţii 
hidrotehnice 

18 
 

- 
 

14 
 

2 
 

16 
 

2 
 

13 
 

8 
 

73 
61/12 
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Inginerie 
sanitară şi 
protecţia 
mediului 

12 
 

- 
 

20 
 

2 
 

9 
 

2 
 

10 
 

6 
 

61 
51/10 

Ingineria 
mediului 

18 
 
- 

22 - 29 2 17 17 
95 
86/19 

Automatică şi 
informatică 
aplicată 

41 11 44 3 38 2 26 21 
186 
149/37 

TOTAL 
 

89 
 

11 
 

100 
 

7 
 

92 
 

8 
 

66 
 

52 
 

425 
347/78 

 

CICLUL II – STUDII DE MASTER 

În cadrul facultăţii funcţionează două din cele patru programe de studii universitare de master 
acreditate din domeniul Inginerie civilă şi instalaţii ş anume: Inginerie geotehnică şi Inginerie 
hidraulică şi protecţia mediului.   

La data de 31.12.2016 efectivul de masteranzi a fost următorul: 

 

Programul de studii 
Anul I Anul II Total TOTAL 

program Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă 
Inginerie geotehnică 27 1 25 10 52 11 63 
Inginerie hidraulică şi 
protecţia mediului 

44 1 32 6 76 7 83 

TOTAL 71 2 57 16 128 18 146 
 

 

FACULTATEA DE CĂI FERATE, DRUMURI ŞI PODURI 

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri formează ingineri constructori pentru activităţi de 
proiectare, cercetare, execuţie şi consultanţă a infrastructurii de transporturi (drumuri, poduri 
şi căi ferate).  

CCIICCLLUULL  II  --  SSttuuddiiii  ddee  lliicceennţţăă    

Facultatea are 2 programe de studii universitare de licenţă, acreditate, aparţinând domeniului 
Inginerie civilă, şi anume: Căi Ferate, Drumuri şi Poduri şi Infrastructura Transporturilor 
Metropolitane. Efectivul de studenţi la data de 31.12.2016 este următorul. 
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Facultatea Specializarea 
Anul I Anul II Anul III Anul IV TOTAL 

Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget/Taxă 

CFDP 

Căi ferate, 
drumuri şi 
poduri 

67 10 47 8 45 22 31 75 
296 

190/106 

Infrastructura 
transporturilor 
metropolitane 

- - - - - - - 9 
9 

-/ 9 

TOTAL 

 

67 

 

10 

 

47 

 

8 

 

45 

 

22 

 

31 

 

75 

 

305 

190/115 

 

CICLUL II – STUDII DE MASTER 

Din cele trei programe de studii universitare de master acreditate din domeniul Inginerie civilă 
şi instalaţii funcţionează doar două şi anume: Ingineria infrastructurii transporturilor şi Poduri 
şi tuneluri. Efectivul de masteranzi la 31.12.2016 a fost următorul: 

Programul de studii 
Anul I Anul II Total TOTAL 

program Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă 
Ingineria 
infrastructurii 
transporturilor 

55 13 19 22 74 35 109 

Poduri şi tuneluri 28 - 18 19 46 19 65 
TOTAL 83 13 37 41 120 54 174 
 

FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAŢIILOR 

Dezvoltarea domeniului, corelată cu buna pregătire oferită la nivel de licenţă inginerului de 
instalaţii, au condus la existenţa unei solicitări deosebite de absolvenţi din partea 
angajatorilor. În prezent, absolvenţii Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor sunt selectaţi de firme 
încă de pe băncile facultăţii. Din anul 1952 până în anul 2014 au existat şi cursuri la 
învăţământul seral, iar din anul 1994 cursurile de zi ale specializării de Instalaţii pentru 
construcţii se pot urma integral şi în limba franceză.  

CCIICCLLUULL  II  --  SSttuuddiiii  ddee  lliicceennţţăă  

Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor oferă trei programe de studii universitare de licenţă 
acreditate, respectiv Instalaţii pentru construcţii - cu predare în limba română, Instalaţii pentru 
construcţii - cu predare în limba franceză şi Instalaţii şi echipamente pentru protecţia 
atmosferei din domeniul Ingineria instalaţiilor. 
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La 31.12.2016 efectivul de studenţi a fost următorul: 

Domeniul Specializarea 
Anul I Anul II Anul III Anul IV TOTAL 
Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget/Taxă 

Ingineria 
instalaţiilor 

Instalaţii pentru 
construcţii 

166 2 118 20 85 39 79 119 
628 
448/180 

Instalaţii şi 
echipamente 
pentru protecţia 
atmosferei 

23 - 24 - 17 3 9 18 
94 
73/21 

Instalaţii pentru 
construcţii  - 
franceză 

14 
 

- 
 

13 
 

- 
 

17 
 

4 
 

10 
 

3 
 

59 
54/7 

TOTAL 
 

203 
 

2 
 

155 
 

20 
 

119 
 

46 
 

98 
 

140 
 

783 
575/208 

 

CICLUL II – STUDII DE MASTER  

Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor prezintă patru programe de studii universitare de master 
acreditate, aparţinând domeniului Inginerie civilă şi instalaţii: Tehnologii performante pentru 
protecţia mediului urban, Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri – cu predare în limba 
română, Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri – cu predare în limba franceză si Energie, 
confort şi dezvoltare durabilă. 

La 31.12.2016, efectivul de studenţi-masteranzi a fost următorul: 

Programul de studii 
Anul I Anul II Total TOTAL 

program Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă 
EEffiicciieennţţaa  eenneerrggeettiiccăă  aa  
iinnssttaallaaţţiiiilloorr  ddiinn  ccllăăddiirrii  

32 2 33 20 65 22 87 

Eficienţa energetică a 
instalaţiilor din clădiri 
- franceză 

12 1 - - 12 1 13 

Energie, confort şi 
dezvoltare durabilă 

- - 17 9 17 9 26 

Tehnologii 
performante pentru 
protecţia mediului 
urban 

33 - 15 2 48 2 50 

TOTAL 77 3 65 31 142 34 176 
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FACULTATEA DE UTILAJ TEHNOLOGIC 

Facultatea de Utilaj Tehnologic este o facultate cu o bună tradiţie în învăţământul superior 
tehnic din ţara noastră.  

CCIICCLLUULL  II  --  SSttuuddiiii  ddee  lliicceennţţăă  

Pentru titlul de inginer licenţiat, facultatea oferă două programe de studii universitare de 
licenţă acreditate din domeniul Inginerie mecanică şi anume: Utilaje pentru construcţii şi 
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii şi un program autorizat să 
funcţioneze provizoriu, din domeniul Mecatronică şi robotică, şi anume Mecatronica. 

La  31.12.2016 efectivul de studenţi a fost următorul: 

Facultatea Specializarea 
Anul I Anul II Anul III Anul IV TOTAL 
Buget Taxa Buget Taxa Buget Taxa Buget Taxa Buget/Taxa 

Utilaj 
tehnologic 

Utilaje 
tehnologice 
pentru 
construcţii 

34 
 
 

2 
 
 

44 
 
 

4 
 
 

45 
 
 

7 
 
 

36 
 
 

21 
 
 

193 
159/34 
 

Mecatronică 23 - 19 1 - - - - 
43 
42/1 

TOTAL 57 2 63 5 45 7 36 21 
236 
201/35 

 

CICLUL II – STUDII DE MASTER  

Facultatea are 3 programe de studii universitare de masterat acreditate, din domeniul 
Ingineriei mecanice: Sisteme mecanice avansate, Echipamente pentru dezafectarea/ 
demolarea construcţiilor şi reciclarea materialelor şi Managementul şi gestionarea situaţiilor 
de urgenţă, dintre care funcţionează doar primul. La 31.12.2016, Facultatea de Utilaj 
Tehnologic avea următorul număr de masteranzi: 

Programul de studii 
Anul I Anul II Total TOTAL 

program Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă 
Sisteme mecanice 
avansate 

26 2 19 2 45 4 49 

TOTAL 26 2 19 2 45 4 49 
 

FACULTATEA DE GEODEZIE 

Facultatea de Geodezie pregăteşte ingineri geodezi pentru activităţi de proiectare, cercetare, 
execuţe şi consultanţă în domeniul ingineriei geodezice. 

CCIICCLLUULL  II  --  SSttuuddiiii  ddee  lliicceennţţăă  
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FFaaccuullttaatteeaa  ddee  GGeeooddeezziiee  ooffeerrăă  33  pprrooggrraammee  ddee  ssttuuddiiii  uunniivveerrssiittaarree  ddee  lliicceennţţăă  ddiinn  ddoommeenniiuull  
IInnggiinneerriiee  ggeeooddeezziiccăă,,  aassttffeell::  MMăăssuurrăăttoorrii  tteerreessttrree  şşii  ccaaddaassttrruu  ––  pprrooggrraamm  aaccrreeddiittaatt  şşii  pprrooggrraammeellee  
GGeeooddeezziiee  şşii  ggeeooiinnffoorrmmaattiiccăă  şşii  CCaaddaassttrruu  şşii  mmaannaaggeemmeennttuull  pprroopprriieettăăţţiilloorr  ––  pprrooggrraammee  aauuttoorriizzaattee  
ssăă  ffuunnccţţiioonneezzee  pprroovviizzoorriiuu..  

La  31.12.2016, efectivul de studenţi era următorul: 

Facultatea Specializarea 
Anul I Anul II Anul III Anul IV TOTAL 

Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă 
(Buget/ 
Taxă) 

GEODEZIE 

Măsurători 
terestre şi 
cadastru 

56 1 64 - 44 13 66 46 
290 
230/60 

Cadastru şi 
managementul 
proprietăţilor; 
Geodezie şi 
geoinformatică 

30 
 
 

1 
 
 

27 
 
 

- 
 
 

20 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

78 
77/1 
 

TOTAL 86 2 91 - 64 13 66 46 
368 
307/61 

 

CICLUL II – STUDII DE MASTER  

Facultatea de Geodezie organizează 4 programe de studii universitare de master acreditate 
din domeniul Inginerie geodezică din care funcţionează doar 3 programe şi anume: Sisteme 
informaţionale în cadastru şi publicitate imobiliară; Geomatică; Planificare spaţială şi GIS 
pentru dezvoltare durabilă. Efectivul total de masteranzi la data de 31.12.2016 a fost: 

 

Programul de studii 
Anul I Anul II Total TOTAL 

program Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă 
SSiisstteemmee  
iinnffoorrmmaaţţiioonnaallee  îînn  
ccaaddaassttrruu  şşii  ppuubblliicciittaattee  
iimmoobbiilliiaarrăă  

27 - 10 4 37 4 41 

Geomatică 30 - 31 8 61 8 69 
Planificare spaţială şi 
GIS pentru dezvoltare 
durabilă 

33 1 19 13 42 14 56 

TOTAL 90 1 60 25 150 26 176 
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FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI STRĂINE 

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine oferă spre studiu 3 specializări acreditate: Inginerie 
civilă în limba engleză şi Inginerie civilă în limba franceză din domeniul Inginerie civilă, și 
Traducere şi interpretare (engleză-franceză/germană/spaniolă) din domeniul Limbi moderne 
aplicate 

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti a considerat oportună existenţa specializării 
Traducere şi interpretare, datorită unei cereri din ce în ce mai mari de experţi capabili să 
traducă texte cu grad mare de specializare, fapt ce a condus la ideea de a-i pregăti pe studenţi 
cu precădere în domeniul tehnic. Din anul 2016, Departamentul de Limbi Străine şi 
Comunicare face parte din structura Facultăţii de Inginerie în Limbi Străine. 

CICLUL I - STUDII DE LICENŢĂ  

Numărul studenţilor din Facultatea de Inginerie în Limbi Străine la 31.12.2016 este: 

Facultatea Specializarea 
Anul I Anul II Anul III Anul IV TOTAL 
Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget/Taxă 

 
 
FILS 

Inginerie civilă - 
engleză 

27 - 20 4 19 10 9 32 
121 
75/46 

Inginerie civilă - 
franceză 

1 - 1 - 1 1 2 5 
11 
5/6 

Traducere şi 
interpretare 

41 2 46 6 31 8 - - 
134 
118/16 

TOTAL 69 2 67 10 51 19 11 37 
266 
198/68 

 

CICLUL II – STUDII DE MASTER   

Facultatea oferă 3 programe de studii universitare de master în domeniul Inginerie civilă şi 
instalaţii şi anume: Inginerie structurală - cu predare în limba engleză; Inginerie structurală, - 
cu predare în limba franceză; Interacţiuni în mediul construit – cu predare în limba engleză – 
master de cercetare. De asemenea în domeniul Filologie funcţionează programul de studii 
universitare de master Traduce şi interpretare specializată. Pentru ciclul II, efectivul total de 
masteranzi la data de 31.12.2016 este: 

Programul de studii 
Anul I Anul II Total TOTAL 

program Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă 
IInnggiinneerriiee  ssttrruuccttuurraallăă  --  

EEnngglleezzăă  
17 2 22 - 39 2 41 

Inginerie structurală - 
Franceză 

5 - 2 - 7 - 7 

Traducere şi 
interpretare specializată  

25 1 14 11 39 12 51 
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TOTAL 47 3 38 11 85 14 99 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic oferă programe universitare şi 
postuniversitare de formare iniţială şi continuă pentru cariera didactică, asigură consiliere 
psihopedagogică şi metodică privind dezvoltarea profesională pentru studenţi şi cadre 
didactice, iniţiază şi realizează activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniu şi susţine 
perfecţionarea pedagogică a personalului didactic din universitate. 

Pentru CICLUL II – STUDII DE MASTER, D.P.P.D. oferă 3 programe de studii universitare de 
masterat cu durata de 4 semestre : 

 Management Educaţional – în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei 

 Management şi consiliere educaţională – în domeniul Ştiinţe ale educaţiei 

 Tehnologii didactice asistate de calculator – interdisciplinar (domeniile: Ştiinţe ale 
Educaţiei şi Inginerie civilă şi instalaţii) 

Pentru ciclul II, efectivul total de studenţi-masteranzi ai DPPD la data de 31.12.2016 este: 

Programul de studii 
Anul I Anul II Total TOTAL 

program Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă 
MMaannaaggeemmeenntt  eedduuccaaţţiioonnaall  32 2 31 1 63 3 66 
MMaannaaggeemmeenntt  şşii  ccoonnssiilliieerree  

eedduuccaaţţiioonnaallăă  
38 - 31 5 69 5 74 

Tehnologii didactice 
asistate de calculator 

28 - - - 28 - 28 

TOTAL 98 2 62 6 160 8 168 

 

Centralizarea numărului de studenţi pe universitate şi an de studiu 

CCiicclluull  II  ––  nnuummăărr  ddee  ssttuuddeennțții  îînnssccrriișșii  llaa  ssttuuddiiii  ddee  lliicceennţţăă  llaa  ddaattaa  ddee  3311..1122..22001166      

Anul I Anul II Anul III Anul IV Total  Total 
general  Buget Taxa Buget Taxa Buget Taxa Buget Taxa Buget Taxa 

863 45 734 59 548 172 408 687 2553 963 3516 
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CCIICCLLUULL  IIII  --  nnuummăărr  ddee  ssttuuddeennțții  îînnssccrriișșii  llaa  ssttuuddiiii  ddeemmaasstteerraatt  llaa  ddaattaa  ddee  3311..1122..22001166    

Anul I Anul II TOTAL 
TOTAL GENERAL  

Buget Taxa Buget Taxa Buget Taxa 
668 33 484 252 1152 285 1437 
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CICLUL I - număr de studenți înscriși la studii de licenţă la data de 01.01.2016 

Anul I Anul II Anul III Anul IV 
Total  
 

TOTAL 
general  

Buget Taxa Buget Taxa Buget Taxa Buget Taxa Buget Taxa 
1077 53 688 39 637 184 398 706 2800 982 3782 
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CCiicclluull  IIII  --  nnuummăărr  ddee  ssttuuddeennțții  îînnssccrriișșii  llaa  ssttuuddiiii  ddee  mmaasstteerraatt  llaa  ddaattaa  ddee  0011..0011..22001166  
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Situaţie privind evoluţia efectivelor de studenţi a promoţiei 2016 de la înmatricularea în UTCB până 
la finalizare, cu evidentierea promovabilitatii si a abandonului scolar 

Pentru studiile ingineresti promotia 2016 înmatricularea s-a facut cu anul I, anul unviversitar 
2012/2013 şi au fost 1225 studenţi înscrişi la buget şi 46 la taxă conform tabelului 1 anexat. 
Cei 1225 cuprindeau cei admişi din sesiunea de examen iulie – septembrie 2012 precum şi un 
număr de de aproximativ 150 studenţi amânaţi excepţional la anul I. Analizând rezultatele la 
finele anului I s-a constatat că au promovat 906 studenţi la buget şi 90 la taxă, numarul de 
taxişti crescând datorită unor reînmatriculări. 

Rezultă o promovabilitate medie la finele anului I de aproximativ 75%, iar din cei 25% 
nepromovaţi mai mult de jumătate se regăsesc în amânaţii excepţional la anul I, ( la fel cu cei 
150 de la începutul anului) restul fiind abandon şcolar, exmatriculati pentru retragere definitivă 
de la studii. Trebuie facuta însă si  menţiunea că o parte dintre ei reiau studiile ulterior după 
doi sau mai mulţi ani.   

Această „pierdere” însă, cel puţin în ceea ce priveşte promovabilitatea, trebuie să constituie un 
semnal de alarmă pentru facultate, decanate şi corpul profesoral care predă la anul I în ideea 
de a găsi căi şi mijloace pentru a face acomodarea studenţilor nou veniţi mai uşoară cu stilul 
de învăţat din facultate. Se recomandă urganizarea de consultaţii, examene parţiale la 
disciplinele mai dificile şi o atenţie şi o îndrumare mai consistentă la a studenţilor din partea 
decanilor şi a îndrumătorilor de an. 

 

Tabel: 1  Evoluţia efectivelor de studenţi ale promoţiei 2016  Ciclul I studii ingineresti 

Facultatea  Anul I 
2012/2013 

Anul II 
2013/2014 

Anul III 
2014/2015 

Anul IV 
2015/2016 

Promov. 
Serie 

curentă 
% 

B T B+T B T B+T B T B+T B T B+T B 
FCCIA 329 19 348 237 30 267 191 40 231 132 372 504 40,12 
FII 329 5 334 230 23 253 168 72 240 72 112 184 21,88 
GEODEZIE 148 1 149 129 6 135 102 7 109 56 50 106 37,83 
Hidrotehnică 155 5 160 109 12 112 79 15 94 55 35 90 35,48 
CFDP 136 15 151 107 14 121 66 30 96 44 77 121 32,35 
Utilaj Tehn. 66 1 67 42 1 43 33 8 41 20 22 42 30,30 
FILS 62 0 62 52 4 56 40 15 55 19 30 49 30,64 
TOTAL 1225 46 1271 906 90 996 674 187 861 398 698 1096 32,48 

 

Statistic se poate constata că cele mai multe pierderi au loc la trecerea de la anul I la anul II 
(promovabilitatea de aprox  75%), dar multe pierderi apar şi la trecerea de la anul II la anul III 
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unde pe totalul universităţii la studiile inginereşti promovabilitatea a fost de 86%;  ( dar 
această cifră e putin marita deasemenea datorită reînmatriculărilor cu taxă a unui număr de 
aproape 100 de studenţi in efectivele anului III, crescute la taxisti de la 90 la 187). 

Promovabilitatea la cei bugetaţi se situează tot la nivelul de 75% (dintre cei rămaşi), deci se 
constată  aceeaşi rată de pierdere din punct de vedere a promovării.   Insă analizând procentul 
de abandon acesta este mai mic îndeosebi datorită reînmatriculărilor cu taxă a acelor studenţi 
care au întrerupt şcolarizarea în anii anteriori din diferite motive. 

Faptul că cifra studenţilor cu taxă a crescut de la 46 la anul I la aproape 700 în anul IV (mai 
precis 698) indică chiar acest lucru, şi anume faptul că majoritatea studenţilor noştri ajung să 
repete cel puţin o dată pe perioada studiilor devenind plătitori de taxă prin depăşirea perioadei 
normale de studiu,  iar cel mai mare număr de studenţi care au repetat del puţin o dată  se 
regăseşte firesc în efectivele anului IV,  an în care numărul de repetenţi la unele facultăţi este 
chiar de două ori mai mari decât cei în serie curentă (exemplu FCCIA,  372 studenţi cu taxă la 
132 bugetaţi). De altfel, dintre cei amânaţi o mare parte repetă chiar de mai multe ori.  Acesta 
este un al doilea semnal de alarmă pe care îl lansăm şi a doua temă de discuţie pe care o 
propunem lucrărilor Senatului, în care am dori să apară propuneri concrete pentru corectarea 
pe viitor a acestei situaţii. 

Toate aceste aspecte trebui să se regăsească şi în analizele efectuate la nivel de decanate, pe 
grupe de discipline îndeosebi la materiile unde se constată ani la rând promovabilitate scăzută 
şi pierderi de studenţi fie prin nepromovare, fie chiar prin abandon şcolar. 

Atractivitate mai mare  se obține bineînţeles și prin scăderea abandonului școlar care, cumulat 
pe ani de studii, se situează în jurul valorii de  20%.  

Dintre măsurile care ar putea fi evidenţiate în plus faţă de cele organizatorice privind degrevări, 
consultaţii, etc, consiliile facultăţilor, conducerea departamentelor și titularii de curs ar putea 
analiza oportunitatea ca anumite capitole mai dificile din materie să fie translatate către Ciclul 
II, cu atât mai mult cu cât majoritatea absolvenţilor de Ciclul I se înscriu și la Ciclul II.  Aici,  din 
auditul anumitor discipline s-a constatat că oricum există capitole din materie care se repetă 
dar încarcă programa şi pe studenţi.. Acest lucru poate fi evitat prin corelarea mai bună a 
programelor de studii, prin descongestionarea programelor de licenţă în favoarea celor de 
master (acolo unde e posibil și nu afectează competenţele asumate pentru absolvenţii Ciclului 
I. ) .  

 Și alte masuri pot fi identificate cu ocazia acestor analize,  pentru că al treilea semnal 
de alarmă pe care îl tragem și care nu rezultă din studiul efectelor făcut mai sus e cel legat de 
numărul şi mai  scăzut al celor care finalizează efectiv studiile de licenţa de la Ciclul  cu 
examen de diplomă, adică acolo unde într-adevăr evaluăm rezultatele obţinute de-a lungul 
celor patru sau mai mulţi ani de studii.  La acest indicator cifra cea mai semnificativă, dar și 
cea de natură să ne alarmeze este aceea a numărului absolvenţilor cu diplomă ( ex promoţia 
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2016), rezultaţi în sesiunile de diplomă ale anului respectiv: 461 absolvenţi cu diplomă de 
licenţa (buget și taxă), faţă de cei 1225+46 (buget și taxă) în anul I 2012/2013 (adică mai puţin 
de 1/2 și mai aproape de 1/3 din efective...).  Nu înseamnă că diferenţele se regasesc în 
abandon școlar, ci în numărul de peste 600-700 de studenţi cu taxă care repetă din nou şi 
apar în următorul an universitar 2016/2017 la anul patru.  Nu este o pierdere iremediabilă gen 
abandon, dar este o problemă încă nerezolvată, piedică în începerea la timp a carierei, o 
întârziere pe care o resimt şi studenţii dar şi familiile lor obligate să suporte un an în plus de 
cheltuieli ( şi într-un cuantum marit prin plata taxelor de şcolarizare pentru unul sau mai mulţi 
ani.) 

La studiile umaniste, tot de la Ciclul I, domeniul Limbi moderne aplicate, pierderile aceleiași 
promoţii care a finalizat în 2016, sunt ceva mai mici (aici și efectivele sunt mai mici iar  rata de 
pierderi se manifestă sesibil doar de la trecerea din anul I în anul II, unde dintr-un total de 41 
de studenţi bugetaţi și 8 cu taxă au rămas 32 studenţi bugetaţi și doar unul cu taxă, fapt 
oarecum anacronic, deoarece pierderea taxistilor într-o proporţie  așa de mare, care s-a 
condus și în abandon școlar, nu ar fi fost justificată întrucât s-au vacantat si locuri la buget pe 
care ei ar fi putut trece.  Aceasta indică un grad scăzut de atractivitate a acestei 
specializări, deși aparent la anul I se ocupă locurile mai ușor decât la alte specializări, 
pierderea pe parcurs este semnificativă (25%), procentul regăsindu-se, în majoritate, în 
abandon școlar.  Poate aici și lipsa de tradiţie în acest domeniu sau o insuficientă promovare 
a specializării conduce la aceste lucruri, știut fiind faptul că aceeași specializare, la 
universităţile de profil umanist, atrage chiar și 10 candidaţi pe loc, cu pastrarea lor aproape 
integrală până la finalizarea studiilor.  

 

Tab. 2  Evoluţia efectivelor de studenţi ale promoţiei 2016  Ciclul I  Domeniul – LIMBI 
MODERNE APLICATE 

Anul I 
2013/2014 

Anul II 
2014/2015 

Anul III 
2015/2016 

Promovat 
Serie 

Curenta 
% 

Buget T B+T B T B+T B T B+T 

41 8 49 32 1 33 32 5 37 78,04 
 
În ceea ce privește  studiile de la Ciclu II, master (tabelul 3) referitor la evoluţia efectivelor, a 
promovabilitaţii, respectiv a abandonului școlar, din tabel rezultă că au pornit în anul I, master, 
503 masteranzi bugetaţi  și 17 la taxă, din care au promovat în anul II circa 75%, restul de 25% 
regăsindu-se însă, în majoritate, ca studenţi amânaţi.  Abandonul școlar la master, atât la 
domneniul ingineresc cât și la cel umanist, este mult mai  redus, de câteva procente. 
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Tab. 3  Evoluţia efectivelor de studenţi ale promoţiei 2016  Ciclul II Master  
Domeniile  - INGINERESTI 

Anul I 
2014/2015 

Anul II 
2015/2016 

Promovat 
Serie 

Curenta 
buget 

% 

B T B+T B T B+T 

533 17 550 392 214 606 73,54 
 

Domeniile  – LIMBI MODERNE APLICATE +DPPD 

Anul I 
2014/2015 

Anul II 
2015/2016 

Promovat 
Serie Curenta 

buget 
% 

B T B+T B T B+T 

89 8 97 81 10 91 91,01 
 

 
TOTAL 

STUDENTI 
CICLUL II  
MASTER 

 
Anul I 

 
Anul terminal 

Promovat 
serie curenta  

% 
B T B+T B T B+T Buget 
622 25 647 473 224 697 76,04 

 
 
În organizarea acestor forme de învâţământ trebuie sa luăm în considerare că o mare parte 
din masteranzi lucrează și pentru o prezenţă cât mai bună la cursuri și aplicaţii ar fi de dorit ca 
programul orar să se facă dupa preferinţele lor și nu după preferinţele cadrelor didactice. Din 
datele și din verificările făcute la ore, chiar dacă situaţia promovarii este relativ bună pe 
ansamblu, nu acelasi lucru se poate spune  și despere situatia prezentei, participării la cursuri. 
Este adevarat că masteranzi  au deja experienta acumulata, însă forma de învaţământ  este 
full time instruction, adica învăţământ integral cu frecventa, cursuri de zi,  dar conform legii 
1/2016 se pot organiza cursuri pe tot parcursul zilei. 

Daca analizăm gradul de susţinere al lucrarii de disertaţie, se observa însă, ca și la studiile , de 
licentă, o sincopă,  în sensul că doar ceva mai mult de jumatate dintre masteranzi, care au 
început în anul I au reușit să sustină lucrarea de disertatie (284 masteranzi au absolvit faţă de 
550 câţi s-au înscris în anul I). – Date în subcapitolul 1.5-   

Ca și la licenţă diferenţa nu înseamnă abandon școlar , majoritatea se regăsesc în studenţi 
amânati, care întrerup studiile si le reiau după un anumit timp sau care din diverse motive nu 
sustin lucrarea de disertatie.  Dar, şi acesta constituie totuşi un semnal de alarma pe care îl 
atragem în cadrul acestei analize: masteranzi trebuie încurajati și sprijiniţi să-și finalizeze 
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studiile cu diplomă, deoarece  altminteri, atât investiţia statului  sau dupa caz a lor personală 
nu se va regăși în competenţele și drepturile depline pe care le furnizeaza aceasta forma de 
învăţământ  pentru dezvoltarea în carieră. 

Cele de mai sus în ansamblul lor ar trebui să se constituie ca obiect de analiză în cadrul 
ședinţelor de senat , în facultăţi şi departamente prin analize şi discuţii periodice să se 
găsească cele mai bune căi pentru îmbunătăţirea situaţiei profesionale a studenţilor și 
absolvenţilor pentru reducerea piederilor și abandonului școlar și creșterea atractivitaţii 
universităţii în ansamblul ei și a fiecărei facultăti în parte.    

Măsurile identificate în timp, experienţa  acumulata pot fi exemple de bună practică pentru 
discuţii ulterioare, în forurile de dezbateri ale universităţii, cât și în comunitatea academică în 
ansamblul ei si nu în ultimul rând , studenţii și reprezentanţii lor sunt invitaţi să-si spună 
cuvântul și să vină cu propuneri concrete în acest sens. 

 

II.2 Ciclul III – Situaţia programelor de studii doctorale în anul 2016 

In prezent în UTCB funcţionează o singură Scoală Doctorală care oferă studii ciclul III – 
Doctorat  în domeniul fundamental „Științe inginerești”, domeniile de doctorat:   

• Inginerie civila şi instalaţii 

• Inginerie mecanică 

• Inginerie electrică 

• Inginerie industrială. 

In prezent (febr. 2017) Şcoala Doctorală a UTCB cuprinde 71 conducători de doctorat şi 326 
studenţi doctoranzi. 

Activitatea Scolii Doctorale este reglementată prin Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare. 

In iulie 2016 a fost organizat concurs pentru desemnarea Directorului Scolii Doctorale a UTCB, 
iar de la 1 august 2016 a fost numit Directorul în persoana Prof. dr. ing. Loretta Batali. Școala 
Doctorală este în subordinea Rectorului UTCB, iar funcţia de Director al Scolii Doctorale este 
asimilată cu funcţia de director de departament.  

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SCOLII DOCTORALE 

La data preluării funcţiei de Director al Scolii Doctorale era în funcţiune Revizia 2 (dec. 2015) a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Scolii Doctorale. 
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Regulamentul a fost revizuit de 2 ori în perioada raportată (aprobarea Senatului UTCB din 
datele de 30.09.2016 – revizia 3 şi 7.11.2016 – revizia 4). Principalele modificări aduse sunt 
reluate în cele ce urmează. 

 Clarificarea atribuţiilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) / 
Consiliului Scolii Doctorale (CSD), eliminarea neconcordanţelor cu actele legislative in 
vigoare 

In conformitate cu HG 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi 
completările ulterioare, o IOSUD (instituție organizatoare de studii universitare de doctorat) 
este condusă de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD), care are un mandat 
de 4 ani. CSUD este condus de un director, asimilat cu functia de prorector, numit in urma 
unui concurs. Scoala Doctorală este condusă de Consiliul Scolii Doctorale (CSD), care are un 
mandat de 5 ani. Scoala doctorală este asimilată cu un departament. CSD este condus de un 
director numit din rândul membrilor CSD.  

In revizia 2 a Regulamentului de organizare şi funcţionare (dec. 2015) se amestecau atribuţiile 
CSD / CSUD, director CSUD / CSD, CSD prelua atribuţiile CSUD, Directorul Scolii Doctorale era 
numit prin concurs pe 4 ani, iar CSD era ales dupa regulile CSUD.  

Ca urmare s-a revizuit (revizia 4) Regulamentul pentru asigurarea introducerii ambelor 
structuri: CSUD şi CSD şi s-au stabilit atribuţiile fiecăruia, respective atribuţiile directorilor 
CSUD şi CSD.  

Nu a fost încă modificată organigrama UTCB şi carta pentru a include aceste noi structuri.  

 Modificarea condiţiilor pentru a deveni membru în CSUD 

Conform art. 14 (3) din HG 681/2011: Membrii CSUD sunt cadre didactice universitare sau 
cercetători, trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, şi să 
îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în 
vigoare la data desemnării lor ca membri ai consiliului şcolii doctorale, aprobate prin ordin al 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea 
nr. 1/2011. 

S-a revizuit regulamentul astfel:  Membri CSUD conducători de doctorat, în proporţie de cel 
mult 50%, cadre didactice sau cercetători titulari care trebuie să aibă dreptul de a conduce 
doctorate, în ţară sau în străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii 
pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data desemnării lor ca membri ai 
consiliului şcolii doctorale. 

 Condițiile preliminare de susținere a tezei de doctorat 
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S-a introdus condiţia ca cel puţin unul din rapoartele de cercetare să fie obligatoriu publicat pe 
site-ul Scolii Doctorale atât în limba română, cât şi în limba engleză. Publicarea se va face 
înainte de sustinerea tezei de doctorat şi reprezintă o condiţie pentru aceasta. De asemenea, 
pe parcursul programului de cercetare ştiintifică, dar şi pe întreaga durată a studiilor 
universitare de doctorat, studentul doctorand trebuie să publice articole ştiinţifice în reviste de 
specialitate, la conferinţe nationale şi internaţionale (cel puţin 3 articole publicate, dintre care 
cel puţin unul într-o revistă BDI şi cel puţin unul la o conferinţă internaţională). 

S-a introdus obligativitatea ca studentul doctorand să susţină teza în department şi în 
prezenţa comisiei de îndrumare şi să pună la dispoziţia membrilor departamentului forma 
printată sau electronică a tezei de doctorat cu cel puţin 2 săptămâni înaintea susţinerii în 
departament.  

 Taxe de studii şi taxe de restanţă 

S-a revizuit regulamentul pe baza sistemului de credite restante: 

În situaţia în care studenţii doctoranzi au restanţe în ceea ce priveşte susţinerea examenelor 
şi rapoartelor de cercetare, iar acestea sunt susţinute în afara perioadei de desfăşurare a 
studiilor universitare de doctorat de trei ani la care se adaugă perioadele de întrerupere 
acordate legal, pentru susţinerea respectivelor examene şi rapoarte se vor percepe taxe de 
restanţă. Aceste taxe se achită în anul universitar în care are loc susţinerea restanţelor.    

In situaţia în care studenţii doctoranzi au restanţe în ceea ce priveşte elaborarea tezei de 
doctorat, iar aceasta este susţinută în department în afara perioadei de desfăşurare a studiilor 
universitare de doctorat de trei ani, ei trebuie să achite o taxă de restanţă aferentă celor 60 de 
credite corespunzătoare elaborării tezei de doctorat. Această taxă se achită în anul universitar 
în care are loc susţinerea în departament.  

Dacă susţinerea în departament survine pe durata primului semestru de depăşire a celor 3 ani 
de stagiu legal (la care se adaugă perioadele de întrerupere legale) studentul doctorand este 
scutit de plata taxei de restanţă aferente elaborării tezei de doctorat. 

Taxele de restanţă se plătesc o singură dată, nu se plateşte taxa de studii in fiecare an de 
prelungire indiferent de restante. 

 Gestionarea bugetului de ore 
Similar facultatilor (care organizeaza studiile la nivel de licenta si masterat), Scoala 
Doctorala intocmeste comenzi de normare catre departamente, nu si stat propriu de 
functii. 

 Normarea activităţii conducătorilor de doctorat şi a comisiilor de îndrumare 
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Normare pe parcursul celor 3 ani de stagiu legal. In caz de prelungire pe mai multi ani, 
conducatorul si comisia de indrumare vor fi normati doar pe parcursul anului in care 
se finalizeaza teza si in care se plateste taxa de restanta aferenta. 

 Exmatriculare 

(1) Studenţii doctoranzi pot fi exmatriculaţi prin decizia Rectorului, cu avizul Şcolii Doctorale:  

- la propunerea conducătorului de doctorat în următoarele situaţii: 
o pentru neîndeplinirea obligaţiilor profesionale pe o perioadă mai îndelungată de 12 luni, 

cu excepţia perioadelor de întrerupere; 
o pentru lipsa de frecvenţă pe o perioadă mai îndelungată de 6 luni, cu excepţia 

perioadelor de întrerupere; 
o pentru încălcări grave ale codului deontologiei profesionale, inclusiv plagiat; 
o pentru pagube aduse infrastructurii din cadrul departamentului sau al UTCB, cu 

precădere a aparaturii de cercetare; studentul doctorand va fi obligat la plata daunelor 
pe care le-a pricinuit, în conformitate cu prevederile legale 

- la propunerea Scolii Doctorale cu acordul conducătorului de doctorat:  
o pentru neplata taxelor de studii de doctorat pe o perioadă mai îndelungată de 12 luni, 

cu excepţia perioadelor de întrerupere;  
o pentru nerespectarea clauzelor contractului de studii doctorale 
o dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit 

contractului de studii universitare de doctorat şi eventualelor acte adiţionale la acesta, 
studentul-doctorand mai are la dispoziţie o perioadă de graţie de maximum 2 ani 
pentru a finaliza şi susţine public teza, depăşirea acestui termen conducând în mod 
automat la exmatricularea sa.  
 

 Clarificarea etapelor de parcurs în vederea susţinerii publice 
Prevederile OMENCS nr. 3482/24.03.2016 nu erau aplicate la data preluării 
mandatului, ca urmare s-au luat măsurile necesare pentru conformare. De asemenea, 
au fost elaborate proceduri interne care stabilesc clar paşii de urmat şi documentele 
care trebuie elaborate şi de către cine în vederea respectării prevederilor legale în 
materie de susţinere publică a tezelor de doctorat. Aceste prevederi nu au fost incluse 
încă în Regulament, ci fac obiectul unui document separat.  
 

REGULAMENTUL DE ABILITARE A CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT DIN UTCB 
A fost revizuit Regulamentul de abilitare a conducătorilor de doctorat din UTCB pentru 
conformarea cu legislaţia în vigoare şi pentru a permite mai multor colegi să se abiliteze.  

Astfel: 
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- S-au revizuit piesele necesare la dosarul de abilitare, respectiv renuntare la piesele 
suplimentare fata de Ordinul 3121/2015 şi alinierea la masurile de debirocratizare 
(renunţarea la copiile legalizate) 

- Taxa de abilitare : s-a exclus salarizarea membrilor comisiei si a moderatorului, care nu 
avea acoperire legala. UTCB suporta integral sau partial cheltuielile de organizare (cu 
deplasarea membrilor din alte orase/tari), cu aprobarea Consiliului de Administratie, pe 
baza unui referat de necesitate intocmit de candidat. In cazul suportarii partiale 
cheltuielile se pot acoperi si din contracte, granturi sau alte surse. 

 
CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
In aprilie 2017 a fost numit Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), în următoarea 
componență: 7 cadre didactice din UTCB (6 + directorul CSUD), 3 personalităţi din afara UTCB 
si 3 doctoranzi. 

In data de 15.02.2017 a avut loc concursul pentru ocuparea poziţiei de Director CSUD. La 
concurs s-a prezentat actualul director al Scolii Doctorale, Prof. Loretta Batali. Juriul a fost 
compus din: 

Prof. Radu Drobot – preşedinte 

Membri: 

Prof. Roger Frank – ENPC Franţa 

Prof. Dan Dubină – UP Timişoara 

Prof. Cosmin Chiorean – UT Cluj – Napoca 

Conf. Ilinca Năstase – UTCB 

In urma concursului a fost declarată câştigătoarea dna prof. Loretta Batali. Concursul a fost 
validat în şedinţa Senatului UTCB din data de 3.03.2017.  

ADMITERE 
Admiterea 2016/2017 a fost organizată în septembrie 2016. In conformitate cu metodologia 
de admitere, concursul de admitere a avut două probe: 

 Un test privind competenta lingvistica pentru o limba de circulatie internationala; 
candidatii pot prezenta certificate de compententa lingvistica, situatie in care 
testul nu se mai sustine;  

 Un examen de specialitate care consta in doua probe orale sustinute in fata unor 
comisii desemnate de departamentele de specialitate: 

o Prima proba orala – examinarea cunostintelor candidatilor in domeniul de 
studiu ales, pe baza unei bibliografii afisate la catedrele de specialitate; 
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o A doua proba orala – interviu pe baza caruia s-a apreciat vocatia de 
cercetator a viitorului doctorand. 

Rezultatele admiterii se calculeaza ca o medie a urmatoarelor note: 

 Media anilor de facultate; 
 Nota obtinuta la examenul de licenta; 
 Media anilor de master; 
 Nota obtinuta la examenul de disertatie; 
 Nota obtinuta la examenul de specialitate. 

Candidatii pot fi declarati admisi la studii universitare de doctorat daca intrunesc minim media 
8.00. 

In functie de pozitia ocupata pe lista de admitere, studentii doctoranzi sunt admisi pe: 

 Locuri finantate de la buget, cu bursa – în 2016/2017 22 locuri 
 Locuri finantate de la buget, fara bursă - în 2016/2017 23 locuri + 1 acordat 

ulterior prin transformarea unor locuri rămase libere la Licenţă 
 Locuri cu taxă 

 
Au fost organizate două sesiuni de admitere. In urma primei sesiuni de admitere s-au ocupat 
cele 22 de locuri la forma de învăţământ buget cu bursă, 19 locuri (din cele 23) la forma buget 
fără bursă, 2 locuri studenţi diaspora buget cu bursă, 1 loc studenţi diaspora buget fără bursă 
şi 1 loc cu taxă. 
Pentru ocuparea locurilor rămase libere la buget fără bursă şi cu taxă s-a organizat a doua 
sesiune de admitere în urma căreia s-au ocupat 3 locuri la buget fără bursă şi 5 locuri cu taxă 
(4 români + 1 străin). Ulterior s-a cerut suplimentarea cu 1 loc la buget fără bursă, care a fost 
acordat.  

 
PROGRAMUL DE PREGATIRE UNIVERSITARA AVANSATA 

Ciclul de studii universitare de doctorat este compus din urmatoarele stagii: 

 Programul de pregatire universitara avansata – cu o durata de un semestru – 
30 credite; 

 Programul de cercetare stiintifica – pe durata semestrelor III, IV, V, VI – 150 
credite 

In sem. I al anului universitar 2016/2017 s-a acceptat o grupă minimă de 15 doctoranzi, ca 
urmare în unele cazuri nu au putut fi activate toate opţiunile. Toate cursurile sunt ţinute în 
limba română, ceea ce pune probleme doctoranzilor străini. In contextul dorinţei exprimate de 
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UTCB de a creşte gradul de internaţionalizare s-a hotarat să facem un portofoliu redus de 
materii (cate una din fiecare grup) care sa fie predate in engleza, respectiv franceza. Este în 
curs de definitivare acest portofoliu. 

 
 

CONDUCATORI DE DOCTORAT 
 

In prezent în Scoala Doctorală a UTCB sunt înscrişi 71 de conducători de doctorat: 59 în 
Inginerie Civilă şi Instalaţii, 9 în Inginerie Mecanică, 2 în Inginerie Industrială şi 1 în Inginerie 
Electrică. 
Există 7 conducători de doctorat abilitaţi după 2011 (9.8 %). 
Scoala Doctorala a pierdut prin deces în 2016 doi conducători de doctorat: 

 

Prof.dr.ing. Marin Sandu 

 

            
În tabelul următor sunt prezentaţi toţi conducătorii de doctorat din UTCB. 

Nr. 
Crt. 

Conducator doctorat Facultate Departament Domeniul 
de doctorat 

Specializarea 

1 ALAMOREANU Horia-
Mircea 

Utilaj 
Tehnologic 

Masini de Constructii 
si Mecatronica 

Inginerie 
Mecanica 

Masini si Utilaje pentru 
Constructii 

2 ANTON Anton Hidrotehnica Hidraulica si Protectia 
Mediului 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Hidraulica si Mecanica 
Fluidelor 

3 BANDRABUR Costica Ingineria 
Instalatiilor  

Sisteme 
Termohidraulice si de 
Protectia Atmosferei 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Instalatii pentru 
Constructii 

4 BATALI Giullia - 
Loretta 

Hidrotehnica  Geotehnica si 
Fundatii 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Geotehnica si Fundatii 

5 BANUT Valeriu CCIA  Mecanica Structurilor Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Mecanica Structurilor 

6 BARBULESCU Alina Univ. 
"Ovidius" 
Constanta  

Matematica si 
Informatica 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Protectia Mediului in 
Inginerie Civila;  
Stiinte fundamentale 
aplicate in Inginerie 
Civila 

7 BIANCHI Cornel Ingineria Inginerie Electrica in Inginerie Electrotehnica 

Prof.dr.ing. Tudor Postelnicu 
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Nr. 
Crt. 

Conducator doctorat Facultate Departament Domeniul 
de doctorat 

Specializarea 

Instalatiilor  Constructii si 
Instalatii  

Electrica 

8 BIANCHI  MANAILA 
Ana Maria 

Ingineria 
Instalatiilor  

Termotehnica si 
Echipamente Termice 

Inginerie 
Mecanica 

Termotehnica 

9 BICA Ioan Hidrotehnica Hidraulica si Protectia 
Mediului 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Hidraulica si Mecanica 
Fluidelor; 
Hidrologie, 
Hidrogeologie si 
Gospodarirea Apelor 
Protectia Mediului in 
Inginerie Civila 

10 BURCHIU Victor USAMV  Imbunatatiri Funciare 
si Ingineria Mediului 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Imbunatatiri Funciare 

11 CALUIANU Sorin Ingineria 
Instalatiilor  

Inginerie Electrica in 
Constructii si 
Instalatii  

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Instalatii pentru 
Constructii 

12 CATALINA Tiberiu Ingineria 
Instalatiilor  

Termotehnica si 
Echipamente Termice 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Instalatii pentru 
Constructii 
Calitatea Mediului 
Interior 
Acustica Cladirilor si a 
Instalatiilor 
Energetica Cladirilor si 
Instalatiilor 

13 CHIRIAC Florea Ingineria 
Instalatiilor 

Termotehnica si 
Echipamente Termice 

Inginerie 
Mecanica 

Termotehnica 

14 CHIRICA Anton Hidrotehnica  Geotehnica si 
Fundatii 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Geotehnica si Fundatii 

15 COLDA Iolanda Ingineria 
Instalatiilor  

Sisteme 
Termohidraulice si de 
Protectia Atmosferei 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Instalatii pentru 
Constructii 

16 CRAINIC Liviu CCIA  Beton Armat Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Constructii din Beton 
Armat 

17 CRETU Dan Ilie CFDP  Rezistenta 
Materialelor, Poduri si 
Tuneluri 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Mecanica Structurilor 

18 DABIJA Florin Ermil CCIA  Constructii Civile, 
Inginerie Urbana si 

Inginerie 
Civila si 

Constructii Civile 
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Nr. 
Crt. 

Conducator doctorat Facultate Departament Domeniul 
de doctorat 

Specializarea 

Tehnologie Instalatii 
19 DAMIAN Radu Mircea Hidrotehnica  Hidraulica si Protectia 

Mediului 
Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Hidraulica si Mecanica 
Fluidelor 

20 DEGERATU Mircea Hidrotehnica  Hidraulica si Protectia 
Mediului 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Hidraulica si Mecanica 
Fluidelor 

21 DICU Mihai CFDP  Drumuri, Cai Ferate si 
Materiale de 
Constructii 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Cai de Comunicatie, 
Poduri si Tuneluri 

22 DIMA Adrian-Serban CCIA  Constructii Metalice, 
Management si 
Grafica Inginereasca 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Constructii Metalice 

23 DOROBANTU Stelian CFDP Drumuri, Cai Ferate si 
Materiale de 
Constructii 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Drumuri si Aeroporturi 

24 DRAGOMIR Petre Iuliu Geodezie  Topografie si 
Cadastru 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Geodezie, 
Fotogrammetrie, 
Cartografie si 
Teledetectie 

25 DROBOT Radu Victor Hidrotehnica  Inginerie 
Hidrotehnicatehnica 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Hidrologie, 
Hidrogeologie si 
Gospodarirea Apelor 

26 GAVRILIUC Ionel 
Robert 

Ingineria 
Instalatiilor  

Termotehnica si 
Echipamente Termice 

Inginerie 
Mecanica 

Termotehnica 

27 GHIAUS Adrian 
Gabriel  

Ingineria 
Instalatiilor  

Termotehnica si 
Echipamente Termice 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Instalatii pentru 
Constructii 

28 GOGU Constantin - 
Radu 

Hidrotehnica  Hidraulica si Protectia 
Mediului 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Hidraulica si Mecanica 
Fluidelor; 
Hidrologie, 
Hidrogeologie si 
Gospodarirea Apelor 
Protectia Mediului in 
Inginerie Civila 

29 HERA Dragos Ingineria 
Instalatiilor  

Termotehnica si 
Echipamente Termice 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Instalatii pentru 
Constructii 

30 IEREMIA Mircea CFDP  Rezistenta 
Materialelor, Poduri si 
Tuneluri 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Mecanica Structurilor 
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Nr. 
Crt. 

Conducator doctorat Facultate Departament Domeniul 
de doctorat 

Specializarea 

31 IFTIMIE Teodor CFDP  Rezistenta 
Materialelor Poduri si 
Tuneluri 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Cai de Comunicatie, 
Poduri si Tuneluri 

32 IORDACHE Florin Ingineria 
Instalatiilor  

Termotehnica si 
Echipamente Termice 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Instalatii pentru 
Constructii 
Calitatea Mediului 
Interior 
Energetica Cladirilor si 
Instalatiilor 

33 IORDACHE Vlad Ingineria 
Instalatiilor  

Sisteme Termo-
Hidraulice si Protectia 
Atmosferei 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Instalatii pentru 
Constructii 
Calitatea Mediului 
Interior 
Acustica Cladirilor si a 
Instalatiilor 
Energetica Cladirilor si 
Instalatiilor 

34 LUNGU Dan Maniu CCIA  Beton Armat Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Inginerie Seismica si 
Siguranta Constructiilor 

35 MACAVEI Florin CCIA  Mecanica Structurilor Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Mecanica Structurilor 

36 MANEA Sanda Hidrotehnica Geotehnica si 
Fundatii 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Geotehnica si Fundatii 

37 MANESCU Alexandru Hidrotehnica Inginerie Hidrotehnica Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Alimentari cu Apa si 
Canalizari 
Tratarea Apei 
Epurarea Apelor Uzate 

38 MANOLIU Iacint Hidrotehnica  Geotehnica si 
Fundatii 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Geotehnica si Fundatii 

39 MARCHIDANU 
Eugeniu 

Hidrotehnica  Geotehnica si 
Fundatii 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Geotehnica si Fundatii 

40 MARCU Anatolie Hidrotehnica  Geotehnica si 
Fundatii 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Geotehnica si Fundatii 

41 MIHAIU Gheorghe USAMV  Imbunatatiri Funciare 
si Ingineria Mediului 

Inginerie 
Civila si 

Imbunatatiri Funciare 
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Nr. 
Crt. 

Conducator doctorat Facultate Departament Domeniul 
de doctorat 

Specializarea 

Instalatii 
42 MOLDOVEANU 

Constantin 
Geodezie  Geodezie si 

Fotogrammetrie 
Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Geodezie, 
Fotogrammetrie, 
Cartografie si 
Teledetectie 

43 NASTASE Ilinca Ingineria 
Instalatiilor  

Sisteme Termo-
Hidraulice si Protectia 
Atmosferei 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Calitatea Mediului 
Interior; Hidraulica si 
Mecanica Fluidelor 

44 NEUNER Iohan Geodezie  Topografie si 
Cadastru 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Geodezie, 
Fotogrammetrie, 
Cartografie si 
Teledetectie 

45 NICOLAESCU Ion USAMV Imbunatatiri Funciare 
si Ingineria Mediului 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Imbunatatiri Funciare 

46 NICULITA Lidia Ingineria 
Instalatiilor 

Sisteme Termo-
Hidraulice si Protectia 
Atmosferei 

Inginerie 
Industriala 

Ingineria Calitatii 

47 ONOSE Dumitru Geodezie  Topografie si 
Cadastru 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Geodezie, 
Fotogrammetrie, 
Cartografie si 
Teledetectie 

48 PATRINICHE Nicolae CCIA  Constructii Metalice, 
Management si 
Grafica Inginereasca 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Constructii Metalice 

49 PATRUT Petre Utilaj 
Tehnologic 

Masini de Constructii 
si Mecatronica 

Inginerie 
Mecanica 

Masini si Utilaje pentru 
Constructii 

50 PAVEL Cristian Utilaj 
Tehnologic 

Tehnologie Mecanica Inginerie 
Mecanica 

Mecanica Tehnica si 
Vibratii 

51 PEICU Radu Adrian Utilaj 
Tehnologic 

Masini de Constructii 
si Mecatronica 

Inginerie 
Mecanica 

Masini si Utilaje pentru 
Constructii 

52 PERIDE Niculae Univ. Ovidius 
Constanta  

Inginerie Mecanica, 
Industriala si 
Maritima 

Inginerie 
Mecanica 

Masini si Utilaje pentru 
Constructii 

53 PETRESCU Virgil Hidrotehnica Hidraulica si Protectia 
Mediului 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Hidraulica si Mecanica 
Fluidelor 

54 POPA Nicolae CFDP  Rezistenta 
Materialelor Poduri si 
Tuneluri 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Cai de Comunicatie, 
Poduri si Tuneluri 
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Nr. 
Crt. 

Conducator doctorat Facultate Departament Domeniul 
de doctorat 

Specializarea 

55 POPOVICI Adrian Hidrotehnica Inginerie Hidrotehnica Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Constructii 
Hidrotehnice 

56 POSTAVARU Nicolae CCIA  Constructii Metalice, 
Management si 
Grafica Inginereasca 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Management in 
Constructii 
Managementul 
Proiectelor de Investitii 
Economia si Eficienta 
Investitiilor in 
Constructii 

57 RACOVITEANU 
Gabriel 

Hidrotehnica  Inginerie Hidrotehnica Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Alimentari cu Apa si 
Canalizari 
Tratarea Apei 
Epurarea Apelor Uzate 

58 RADU Constantin CFDP  Drumuri, Cai Ferate si 
Materiale de 
Constructii 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Cai Ferate 

59 RADULESCU Nicoleta Hidrotehnica  Geotehnica si 
Fundatii 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Geotehnica si Fundatii 

60 ROMANESCU 
Constantin 

CFDP  Rezistenta 
Materialelor Poduri si 
Tuneluri 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Drumuri si Aeroporturi 

61 RUSU Stefan Utilaj 
Tehnologic  

Masini de Constructii 
si Mecatronica 

Inginerie 
Industriala 

Tehnologia 
Constructiilor de Masini 

62 SANDI Ioan Mircea 
Horea 

CCIA  Mecanica Structurilor Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Mecanica Structurilor 

63 SOFRONIE Ramiro USAMV  Imbunatatiri Funciare 
si Ingineria Mediului 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Imbunatatiri Funciare 

 STEMATIU Dan Hidrotehnica  Inginerie Hidrotehnica Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Constructii 
Hidrotehnice 

65 TAMÂIOAGA 
Gheorghe 

Geodezie  Topografie si 
Cadastru 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Geodezie, 
Fotogrammetrie, 
Cartografie si 
Teledetectie 

66 TIRLEA Gratiela Maria Ingineria 
Instalatiilor  

Termotehnica si 
Echipamente Termice 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Instalatii pentru 
Constructii 
Protectia Mediului in 



 

80 

 

Nr. 
Crt. 

Conducator doctorat Facultate Departament Domeniul 
de doctorat 

Specializarea 

Inginerie Civila 
67 TATU Gabriel 

Alexandru 
Hidrotehnica  Hidraulica si Protectia 

Mediului 
Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Hidraulica si Mecanica 
Fluidelor 

68 TURDEANU Lucian Geodezie  Geodezie si 
Fotogrammetrie 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Geodezie, 
Fotogrammetrie, 
Cartografie si 
Teledetectie 

69 VACAREANU Radu 
Sorin 

CCIA  Beton Armat Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Inginerie Seismica si 
Siguranta Constructiilor 

70 VOICULESCU Mihai CCIA  Constructii Civile, 
Inginerie Urbana si 
Tehnologie 

Inginerie 
Civila si 
Instalatii 

Constructii Civile 

71 ZAFIU Gheorghe 
Petre 

Utilaj 
Tehnologic 

Masini de Constructii 
si Mecatronica 

Inginerie 
Mecanica 

Masini si Utilaje pentru 
Constructii 

 
Repartiția pe vârste este următoarea: 

- sub 65 ani – 15 conducători (21.1 %), din care 4 (5.6%) între 60 şi 65 ani 
- între 65 şi 70 ani – 16 conducători (22.5 %) 
- între 70 şi 75 ani – 14 conducători  (19.7 %) 
- peste 75 ani – 26 conducători (36.7 %)  

 

 
Distribuţia pe vârste a numărului de conducători de doctorat 

 
Pe domenii, situaţia pe varste este următoarea: 
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- Inginerie Civilă şi Instalaţii – total 59 conducători, din care: 
 sub 65 ani – 13 conducători 
 între 65 şi 70 ani – 15 conducători 
 între 70 şi 75 ani – 10 conducători 
 peste 75 ani – 21 conducători 

- Inginerie Mecanică – total 9 conducători, din care 1 sub 65 ani (dar peste 60), restul 
peste 70 ani 

- Inginerie Industrială – total 2 conducători, din care 1 peste 65 ani  şi 1 peste 75 ani 
- Inginerie Electrică – 1 conducător cu varsta de 85 ani 

 

Distribuţia pe domenii a conducătorilor de doctorat 

In prezent sunt depuse 4 dosare de abilitare (3 Inginerie civilă şi instalaţii, 1 Inginerie 
geodezică). In Inginerie civilă şi Instalaţii, prof. Horaţiu Popa a susţinut public teza de abilitare, 
iar conf. Oana Luca şi conf. Carmen Răcănel au depus dosarele. In Inginerie Geodezică şi-a 
susţinut teza de abilitare dna conf. Ana Badea.  

Se poate observa faptul că singurul domeniu care va rămane in portofoliul Scolii Doctorale va 
fi Inginerie civilă şi instalaţii, deoarece celelalte nu indeplinesc condiţia de minimum 3 
conducători de doctorat. 

Există perspective pentru afilierea a 3 conducători de doctorat pe domeniul Ingineriei 
Geodezice pentru a include acest domeniu. 

Este urgentă abilitarea de noi conducători de doctorat. Modificările aduse regulamentului de 
abilitare sunt de natură a facilita accesul, iar politica internă de restricţionare a accesului la 
postul de profesor pană la obţinerea abilitării va încuraja deasemenea abilitarea de noi 
conducători de doctorat. Există perspective pentru încă cel puţin 3 – 4 noi dosare depuse în 
viitorul foarte apropiate. 

STUDENTI DOCTORANZI 
 
In prezent sunt înscrişi în Scoala Doctorală a UTCB 326 de studenţi doctoranzi.  
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Distribuţia pe domenii şi facultăţi a studenţilor doctoranzi  

FACULTATEA 
DOMENIUL DE 
DOCTORAT NR DOCTORANZI 

TOTAL 

HIDROTEHNICA 
Ing Civila* 8 

118 
Ing Civila şi instalaţii 110 

CCIA 
Ing Civila* 5 

77 
Ing Civila şi instalaţii 72 

CFDP 
Ing Civila* 3 

32 
Ing Civila şi instalaţii 29 

GEODEZIE 
Ing Civila * 2 

39 
Ing Civila şi instalaţii 37 

INSTALATII 
Ing Civila*  6 

53 Ing Civila şi instalaţii 42 
Ing. industrială 6 

UTILAJ Ing Mecanica 7 7 
*încadrare 
veche 

326 

In tabelul 4 este prezentată situaţia studenţilor doctoranzi în stagiu pe ani de studiu şi forme 
de învăţămant. Din cei 326 studenţi doctoranzi, 186 sunt în stagiul legal de 3 ani (57 %), restul 
de 140 (43%) fiind în prelungire. 

 
Situaţia studenţilor doctoranzi în stagiu pe ani de studiu şi forme de învăţămant 

Anul de 
studiu 

Total  
drd Forma de studiu Numar bursa 

fara 
bursa Observatii 

ANUL I    
2016-
2017 

59 

cu bursa romani 22 

22 + 2 
straini 

25 

  

cu bursa straini 2 
fara bursa romani 25 
fara bursa straini 1 
taxa romani 5 
taxa straini 4 

ANUL II    
2015-
2016 

64 

cu bursa romani 22 

22 24 

s-au retras 1 
taxa                    
1 bursa 

cu bursa straini 0 
fara bursa romani 24 
fara bursa straini 0 
taxa romani 12 
taxa straini 6 
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ANUL III    
2014-
2015 

63 

cu bursa romani 22 

22 38 

3 drd s-au 
transferat la 
bursa                        
In anul 2014-
2015 au fost  41 
drd f bursa 

cu bursa straini 1 
fara bursa romani 38 
fara bursa straini 0 
taxa romani 2 
taxa straini 0 

 
SUSTINERE TEZE DE DOCTORAT 

 
In perioada  2016 – febr. 2017 au fost susţinute 22 de teze de doctorat.Începând cu mai 2016 
s-a introdus raportarea documentelor referitoare la susţinerea publică a tezelor de doctorat pe 
platforma naţională on-line. Dintre cele 22 de teze susţinute în 2016 (până în febr. 2017), 14 au 
fost încărcate pe platformă.  
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Teze susţinute In 2016 şi ian – febr. 2017 

Nr. 
Crt. 

Doctorand Conducator 
de doctorat 

Domeniul Titlul tezei Data susținerii aprobat/
respins 

Calificativ la 
susţinere 

1 
SIMION 
Ancuța 

Iohan 
NEUNER 

Inginerie 
civila si 
instalatii 

CONTRIBUȚII PRIVIND MONITORIZAREA ÎN 
TIMP REAL A DEPLASĂRII TERENULUI ÎN 
ZONE DE ALUNECĂRI ȘI SCUFUNDĂRI 

12.02.2016 aprobat Foarte bine 

2 ILIESCU 
Marius 

IORDACHE 
Florin 

Inginerie 
civila si 
instalatii 

CONTRIBUȚII PRIVIND MONITORIZAREA ÎN 
TIMP REAL A DEPLASĂRII TERENULUI ÎN 
ZONE DE ALUNECĂRI ȘI SCUFUNDĂRI 

08.03.2016 aprobat Foarte bine 

3 LALU 
Octavian 

IORDACHE 
Florin 

Inginerie 
civila si 
instalatii 

CERCETĂRI PRIVIND ELABORAREA  UNOR 
SOLUȚII DURABILE DE REABILITARE 
TERMICĂ A ANVELOPEI CLĂDIRILOR. 
COMPORTAMENTUL LA ACȚIUNEA FOCULUI, 
SOLUȚII DE SECURITATE LA INCEDIU 

11.03.2016 aprobat Foarte bine 

4 SADIK 
Sabri Ali 

VOICULESC
U Mihai 

Inginerie 
civila si 
instalatii 

CONTRIBUȚII PRIVIND CONCEPȚIA, 
PROIECTAREA ȘI REALIZAREA 
CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚE DIN ZIDĂRIE 
ÎN IRAK, PE BAZA EXPERIENȚEI DIN 
ROMÂNIA 

17.03.2016 amânat Foarte bine 

5 FĂDUR 
(Căs. PUIA) 
Mihaela-
Simina 

NEUNER 
Iohan 

Inginerie 
civila si 
instalatii 

CONTRIBUȚII LA MODERNIZAREA 
SERVICIILOR DE POZIȚIONARE CE 
UTILIZEAZĂ SISTEMELE SATELITARE DE 
NAVIGAȚIE GLOBALĂ (GNSS) 

25.03.2016 aprobat Foarte bine 
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6 IVĂNESCU 
Veronica-
Aurelia 

DROBOT 
Radu 

Inginerie 
civila si 
instalatii 

MANAGEMENTUL RISCULUI GENERAT DE 
VIITURILE RAPIDE 

27.06.2016 aprobat Foarte bine 

7 BACIU 
Radu - 
Alexandru 

IORDACHE 
Florin  

Inginerie 
civila si 
instalatii 

CONTRIBUȚII LA IMPLEMENTAREA 
CENTRALELOR DE COGENERARE CU 
DEȘEURI 

12.09.2016 aprobat Foarte bine 

8 NEAMȚU 
Marin 

PĂTRUȚ 
Petre 

Inginerie 
mecanica 

CONTRIBUŢII LA STUDIUL DINAMICII 
SISTEMELOR HIDRAULICE DE REGLARE 
AUTOMATĂ A TROLIILOR DE SARCINĂ ALE 
MACARALELOR DE MARE ÎNĂLȚIME 

19.09.2016 aprobat Foarte bine 

9 LĂCĂTUȘU 
(căs. 
RĂBOJ) 
Mihaela 

ONOSE 
Dumitru 

Inginerie 
civila si 
instalatii 

CERCETĂRI PRIVIND MANAGEMENTUL 
TERENURILOR CU DESTINAȚIE SPECIAL 

22.09.2016 aprobat Foarte bine 

10 STĂNESCU  
Răzvan 
Marian 

POPA 
Nicolae 

Inginerie 
civila si 
instalatii 

STUDIUL INFLUENȚEI CURBURII CĂII ȘI 
OBLICITĂȚII REAZEMELOR LA STRUCTURI DE 
PODURI FEROVIARE CU GRINZI METALICE 
INGLOBATE IN BETON 

20.09.2016 aprobat Foarte bine 

11 NICA 
George 

CREȚU Dan 
Ilie 

Inginerie 
civila si 
instalatii 

STUDIUL EFECTELOR EXPLOZIILOR LA 
STRUCTURI DIN BETON ARMAT 

26.09.2016 aprobat Foarte bine 

12 BALEA 
Daniel - 
Gabriel 

POPOVICI 
Adrian 

Inginerie 
civila si 
instalatii 

STUDII TEHNICO_ECONOMICE ASUPRA 
EFECTELOR ÎNGUSTĂRII ALBIILOR DE RÂU 
PRIN LUCRĂRI HIDROTEHNICE 

14.10.2016 aprobat Foarte bine 
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13 VARVOREA  
Razvan - 
Gheorghe 

POPOVICI 
Adrian 

Inginerie 
civila si 
instalatii 

STUDII ASUPRA INTERACȚIUNII SEISMICE 
STRUCTURĂ-LICHID-TEREN DE FUNDARE ÎN 
CAZUL BARAJELOR ARCUITE 

14.10.2016 aprobat Foarte bine 

14 TĂRÎȚĂ -
CÂMPEAN
U Elena - 
Otilia 

DICU Mihai Inginerie 
civila si 
instalatii 

CONCEPȚIA TRAMEI STRADALE PE CRITERII 
DE PERFORMANȚĂ A TRAFICULUI URBAN 

25.10.2016 aprobat Foarte bine 

15 ILINOIU 
(căs. 
ALDEA) 
Mihaela 

VOICULESC
U Mihai 

Inginerie 
civila si 
instalatii 

METODE DE ATENUARE A EFECTELOR 
URBANIZĂRII ASUPRA CLIMATULUI URBAN 
DIN POERSPECTIVA INGINERIEI CIVILE 

25.10.2016 aprobat Foarte bine 

16 MÎNDOIU 
Alin 

POSTELNIC
U Tudor 

Inginerie 
civila si 
instalatii 

STUDIU PRIVIND APLICAREA PROIECTĂRII 
SEISMICE BAZATE PE DEPLASARE LA 
STRUCTURI ÎN CADRE DE BETON ARMAT 

08.11.2016 aprobat Foarte bine 

17 ROMAN(că
s.POPESC
U) Maria - 
Alexandra 

NEUNER 
Iohan 

Inginerie 
civila si 
instalatii 

CREȘTEREA SIGURANȚEI ÎN NAVIGAȚIA 
RUTIERĂ FOLOSID SISTEME INTELIGENTE DE 
TRANSPORT 

18.11.2016 aprobat Foarte bine 

18 TUCAN 
Laura 
Elena 

BICA Ioan Inginerie 
civila si 
instalatii 

CERCETAREA SOLUȚIILOR ALTERNATIVE DE 
COLECTARE A APELOR PLUVIALE ÎN MEDIUL 
URBAN 

06.12.2016 aprobat Foarte bine 

19 COVEIANU 
LUCIANA- 
Andreea 

TATU 
Gabriel 

Inginerie 
civila si 
instalatii 

CERCETĂRI DE HIDRAULICĂ MARINĂ 09.12.2016 aprobat Foarte bine 
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20 BOHUȘ 
Călin -Ioan 

POPOVICI 
Adrian 

Inginerie 
civila si 
instalatii 

STUDII COMPARATIVE ASUPRA ACURATEȚEI 
UNOR MODELE DE PRELUCRARE A DATELOR 
DIN MONITORIZAREA BARAJELOR DE BETON 

10.02.2017 În 
analiză 

Foarte bine 

21 SAIDEL 
Tudor 

MARCU 
Anatolie 

Inginerie 
civila si 
instalatii 

PRESIUNEA PASIVĂ A PAMANTULUI LA 
SOLICITARI TIP ȘOC 

17.02.2017 În 
analiză 

Foarte bine 

22 ZDRENGH
EA Doru 

IFTIMIE 
Teodor 

Inginerie 
civila si 
instalatii 

STUDIUL COMPORTARII TUBURILOR 
UTILIZATE LA MICROTUNELURI EXECUTATE 
PRIN METODA TUBURILOR IMPINSE 

27.02.2017 În 
analiză 

Foarte bine 

 
Situaţia tezelor susţinute în ultimii ani, inclusiv 2016, pe conducători de doctorat  este prezentată în tabelul următor. 

 

Nr. 
Crt. 

Conducator doctorat  Nr. absolventi (doctori)  
2012 2013 2014 2015 2016* TOTAL 

1 POSTELNICU Tudor 4 2 2 1 1 10 
2 RACOVITEANU Gabriel 1 0 3 3 0 7 
3 TATU Gabriel Alexandru 3 1 3 0 1 8 
4 VOICULESCU Mihai 3 0 2 2 2 9 
5 CRETU Dan Ilie 2 4 0 0 1 7 
6 DRAGOMIR Petre Iuliu 0 2 2 2 0 6 
7 IEREMIA Mircea 1 4 1 0 0 6 
8 LUNGU Dan Maniu 3 2 0 1 0 6 
9 MOLDOVEANU Constantin 4 0 1 1 0 6 
10 ANTON Anton 1 1 2 1 0 5 
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Nr. 
Crt. 

Conducator doctorat  Nr. absolventi (doctori)  
2012 2013 2014 2015 2016* TOTAL 

11 BATALI Giullia - Loretta 0 3 1 1 0 5 
12 BICA Ioan 2 2 0 1 1 6 
13 DABIJA Florin Ermil 1 2 1 1 0 5 
14 DROBOT Radu Victor 2 1 2 0 1 6 
15 NEUNER Iohan 1 4 0 0 3 8 
16 STEMATIU Dan 1 2 2 0 0 5 
17 CALUIANU Sorin 1 0 2 1 0 4 
18 DAMIAN Radu Mircea 2 0 1 1 0 4 
19 IORDACHE Florin 0 2 1 1 3 7 
20 BANUT Valeriu 1 2 0 0 0 3 
21 CHIRICA Anton 2 1 0 0 0 3 
22 COLDA Iolanda 1 2 0 0 0 3 
23 DEGERATU Mircea 1 0 0 2 0 3 
24 DIMA Adrian-Serban 1 1 1 0 0 3 
25 MACAVEI Florin 2 0 1 0 0 3 
26 MANESCU Alexandru 1 0 2 0 0 3 
27 NICULITA Lidia 1 2 0 0 0 3 
28 ZAFIU Gheorghe Petre 0 1 1 1 0 3 
29 MANOLIU Iacint 1 1 0 0 0 2 
30 PATRUT Petre 1 0 0 1 1 3 
31 PAVEL Cristian 0 1 0 1 0 2 
32 PETRESCU Virgil 0 1 0 1 0 2 
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Nr. 
Crt. 

Conducator doctorat  Nr. absolventi (doctori)  
2012 2013 2014 2015 2016* TOTAL 

33 POPA Nicolae 0 1 1 0 1 3 
34 POPOVICI Adrian 2 0 0 0 3 5 
35 POSTAVARU Nicolae 2 0 0 0 0 2 
36 RADULESCU Nicoleta 0 0 0 2 0 2 
37 ROMANESCU Constantin 0 1 1 0 0 2 
38 SANDU Marin 1 1 0 0 0 2 
39 ALAMOREANU Horia-Mircea 0 0 1 0 0 1 
40 BURCHIU Victor 1 0 0 0 0 1 
41 CRAINIC Liviu 0 1 0 0 0 1 
42 DICU Mihai 0 0 1 0 1 2 
43 GAVRILIUC Ionel Robert 0 0 1 0 0 1 
44 MANEA Sanda 2 1 0 1 0 4 
45 MARCHIDANU Eugeniu 1 0 0 0 0 1 
46 ONOSE Dumitru 0 1 0 0 1 2 
47 PERIDE Niculae 1 0 0 0 0 1 
48 SANDI Ioan Mircea Horea 1 0 0 0 0 1 
49 SOFRONIE Ramiro 0 1 0 0 0 1 
50 TIRLEA Gratiela Maria 0 0 0 1 0 1 
51 TURDEANU Lucian 0 1 0 0 0 1 
52 MARCU Anatolie 0 0 0 0 1 1 
53 IFTIMIE Teodor 0 0 0 0 1 1 
*2016 + ian-febr. 2017 
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II.3. Starea universităţii 2016 privind acreditarea sau dupa caz autorizarea provizorie de funcţionare a 
programelor de studii 

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti îşi asumă misiunea fundamentală de a fi un centru 
naţional de formare a noilor generaţii de specialişti şi de cercetare ştiinţifică performantă în 
domeniile construcţiilor, protecţiei seismice a acestora, construcţiei căilor de comunicaţii, 
instalaţiilor, utilajelor de construcţii, măsurătorilor terestre, protecţiei mediului, ingineriei urbane, 
etc. 

În vederea îndeplinirii misiunilor asumate, de formare de specialişti cu pregătire superioară în 
profilurile şi specializările din structura universităţii şi de a asigura menţinerea învăţământului 
românesc de construcţii la standarde internaţionale, în anul 2016 Universitatea Tehnica de 
Constructii din Bucuresti a reuşit încadrarea în domeniul de studii universitare de master Inginerie 
civilă şi instalaţii a unui nou program de studii universitare de master în limba franceză – 
„Efficacitee energetique des installations techniques du batiment”.  

De asemenea, a fost reevaluat programul de studii universitare de licenţă „Traducere şi 
interpretare” (engleză – franceză/germană/spaniolă), acesta obţinând, începând cu anul 
universitar următor, o capacitate de şcolarizare mărită de la 45 la 100 de locuri. Cu acest prilej, 
Departamentul pentru Limbi Străine şi Comunicare a trecut în structura Facultăţii de Inginerie în 
Limbi Străine.  

La începutul anului universitar 2016/2017 a fost realizată analiza programelor de studii 
universitare de licenţă care vor trebui evaluate în acest an universitar; ca urmare, se întocmesc 
dosare pentru evaluarea periodică a 9 programe de studii universitare de licenţă.  

La începutul anului universitar 2016/2017, conform H.G. nr.376/2016 şi a H.G. nr.402/2016, 
situaţia se prezenta astfel: 

Ciclu I Licenţă 

Specializări/programe de studii universitare de licenţă acreditate ( A ) sau autorizate să 
funcţioneze provizoriu (AP) din U.T.C.B. 

Nr. 
crt. 

Facultatea Domeniul de licenţă Specializări/programe de studii 
acreditate (A) sau autorizate să 
funcţioneze provizoriu (AP) 

Capacitate 
max. 
şcolarizare 
ARACIS 

Nr. 
credite 

1 Facultatea de 
Construcţii Civile, 

Inginerie civilă Construcţii civile industriale 
şi agricole 

A 450 240 
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Industriale şi 
Agricole 

Inginerie urbană şi 
dezvoltare regională 

A 100 240 

Inginerie şi 
management 

Inginerie economică în 
construcţii 

A 75 240 

2 Facultatea de 
Hidrotehnică 

Inginerie civilă Amenajări şi construcţii 
hidrotehnice 

A 120 240 

Inginerie sanitară şi protecţia 
mediului 

A 100 240 

Ingineria mediului  Ingineria mediului A 50 240 
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică 

aplicată 
A 50 240 

3 Facultatea de Căi 
Ferate, Drumuri şi 
Poduri 

Inginerie civilă Căi ferate, drumuri şi poduri A 150 240 
Infrastructura transporturilor 
metropolitane  

A 75 240 

4 Facultatea de 
Inginerie a 
Instalaţiilor 

Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii A 325 240 
Instalaţii şi echipamente 
pentru protecţia atmosferei 

A 120 240 

   Instalaţii pentru construcţii 
(în limba franceză) 

A 60 240 

5 Facultatea de 
Utilaj Tehnologic 

Inginerie mecanică 
 
 
 

Utilaje tehnologice pentru 
construcţii  

A 150 240 

Ingineria şi managementul 
resurselor tehnologice în 
construcţii 

A 70 240 

Mecatronica şi 
robotică 

Mecatronică  AP 60 240 

 
6 

 
Facultatea de 
Geodezie 

Inginerie geodezică 
 
 
 

Măsurători terestre şi 
cadastru 

A 250 240 

Cadastru şi managementul 
proprietăţilor  

AP 200 240 

Geodezie şi geoinformatică AP 200 240 
7 Facultatea de 

Inginerie în Limbi 
Străine 

Inginerie civilă Inginerie civilă  (în limba 
engleză) 

A 100 240 

Inginerie civilă Inginerie civilă  (în limba  
franceză) 

A 40 240 

Limbi moderne 
aplicate 

Traducere şi interpretare 
(engleză,franceză,germane, 
spaniolă) 

A 45 180 
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CICLUL II - programe de studii universitare de masterat acreditate la nivelul anului 2016 (Specializări) 

Domeniul 
fundamental 
de 
ierarhizare 

Ramura de 
ştiinţă(RSI) 

Domeniul de 
ierarhizare(Dll) 

Domeniul de 
studii universitare 
de 
doctorat/masterat 
(DSU_D/M) 

Specializarea (S) Forma de 
înv. 

Limba 
predată 

Nr de 
credite 
(ECTS) 

Starea 
acreditării 

Capacitatea  
de 
şcolarizare 
ARACIS 

(DFI) 
Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie civilă Inginerie civilă 
şi instalaţii 

Inginerie civilă şi 
instalaţii 

Inginerie structurală Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 50 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie civilă Inginerie civilă 
şi instalaţii 

Inginerie civilă şi 
instalaţii 

Inginerie 
structurală/Structural 
engineering 

Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

ENGL 120 A 50 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie civilă Inginerie civilă 
şi instalaţii 

Inginerie civilă şi 
instalaţii 

Inginerie structurală/ 
Ingenerie destructures 

Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

FR 120 A 50 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie civilă Inginerie civilă 
şi instalaţii 

Inginerie civilă şi 
instalaţii 

Ingineria clădirilor Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 50 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie civilă Inginerie civilă 
şi instalaţii 

Inginerie civilă şi 
instalaţii 

Interacţiuni în mediul 
construit 

Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

ENGL 120 A 50 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie civilă Inginerie civilă 
şi instalaţii 

Inginerie civilă şi 
instalaţii 

Proiectarea 
construcţiilor civile şi 
industriale în zone 
seismice 

Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 50 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie civilă Inginerie civilă 
şi instalaţii 

Inginerie civilă şi 
instalaţii 

Tehnologia şi 
managementul lucrărilor 

Învăţământ 
cu 

RO 120 A 50 
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Domeniul 
fundamental 
de 
ierarhizare 

Ramura de 
ştiinţă(RSI) 

Domeniul de 
ierarhizare(Dll) 

Domeniul de 
studii universitare 
de 
doctorat/masterat 
(DSU_D/M) 

Specializarea (S) Forma de 
înv. 

Limba 
predată 

Nr de 
credite 
(ECTS) 

Starea 
acreditării 

Capacitatea  
de 
şcolarizare 
ARACIS 

(DFI) 
de construcţii frecvenţă 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie civilă Inginerie civilă 
şi instalaţii 

Inginerie civilă şi 
instalaţii 

Dezvoltarea urbană şi 
regională 

Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 50 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie civilă Inginerie civilă 
şi instalaţii 

Inginerie civilă şi 
instalaţii 

Inginerie hidraulică Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 50 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie civilă Inginerie civilă 
şi instalaţii 

Inginerie civilă şi 
instalaţii 

Inginerie hidraulică şi 
protecţia mediului 

Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 50 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie civilă Inginerie civilă 
şi instalaţii 

Inginerie civilă şi 
instalaţii 

Inginerie geotehnică Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 50 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie civilă Inginerie civilă 
şi instalaţii 

Inginerie civilă şi 
instalaţii 

Dezvoltare durabilă Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 50 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie civilă Inginerie civilă 
şi instalaţii 

Inginerie civilă şi 
instalaţii 

Poduri şi tuneluri Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 50 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie civilă Inginerie civilă 
şi instalaţii 

Inginerie civilă şi 
instalaţii 

Ingineria infrastructurii 
transporturilor 

Învăţământ 
cu 

RO 120 A 50 
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Domeniul 
fundamental 
de 
ierarhizare 

Ramura de 
ştiinţă(RSI) 

Domeniul de 
ierarhizare(Dll) 

Domeniul de 
studii universitare 
de 
doctorat/masterat 
(DSU_D/M) 

Specializarea (S) Forma de 
înv. 

Limba 
predată 

Nr de 
credite 
(ECTS) 

Starea 
acreditării 

Capacitatea  
de 
şcolarizare 
ARACIS 

(DFI) 
frecvenţă 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie civilă Inginerie civilă 
şi instalaţii 

Inginerie civilă şi 
instalaţii 

Infrastructuri durabile 
de transport 

Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 50 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie civilă Inginerie civilă 
şi instalaţii 

Inginerie civilă şi 
instalaţii 

Eficienţa energetică a 
instalaţiilor din clădiri 

Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 50 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie civilă Inginerie civilă 
şi instalaţii 

Inginerie civilă şi 
instalaţii 

Eficienţa energetică a 
instalaţiilor din clădiri/ 
Efficacite energetique 
des instalLations 
technique du batiment 

Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

FR 120 A 50 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie civilă Inginerie civilă 
şi instalaţii 

Inginerie civilă şi 
instalaţii 

Tehnologii performante 
pentru protecţia 
mediului urban 

Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 50 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie civilă Inginerie civilă 
şi instalaţii 

Inginerie civilă şi 
instalaţii 

Energie, confort şi 
dezvoltare durabilă 

Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 50 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie 
geologica, mine, 
petrol şi gaze 

Inginerie 
geologică, 
inginerie 
geodezică 

Inginerie 
geodezică 

Sisteme informaţionale 
în cadastru şi publicitate 
imobiliară 

Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 50 
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Domeniul 
fundamental 
de 
ierarhizare 

Ramura de 
ştiinţă(RSI) 

Domeniul de 
ierarhizare(Dll) 

Domeniul de 
studii universitare 
de 
doctorat/masterat 
(DSU_D/M) 

Specializarea (S) Forma de 
înv. 

Limba 
predată 

Nr de 
credite 
(ECTS) 

Starea 
acreditării 

Capacitatea  
de 
şcolarizare 
ARACIS 

(DFI) 
Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie 
geologica, mine, 
petrol şi gaze 

Inginerie 
geologică, 
inginerie 
geodezică 

Inginerie 
geodezică 

Prelucrarea şi analiza 
datelor geospaţiale 

Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 50 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie 
geologica, mine, 
petrol şi gaze 

Inginerie 
geologică, 
inginerie 
geodezică 

Inginerie 
geodezică 

Planificare spaţială şi 
GIS pentru dezvoltare 
durabilă 

Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 50 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie 
geologica, mine, 
petrol şi gaze 

Inginerie 
geologică, 
inginerie 
geodezică 

Inginerie 
geodezică 

Geomatică Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 50 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie 
mecanica, 
mecatronică, 
inginerie 
industrială şi 
management 

Inginerie 
mecanică 

Inginerie 
mecanică 

Sisteme mecanice 
avansate 

Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 50 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie 
mecanica, 
mecatronică, 
inginerie 

Inginerie civilă 
şi instalaţii 

Inginerie 
mecanică 

Echipamente 
tehnologice pentru 
dezafectarea/demolarea 
c-ţiilor şi reciclarea 

Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 50 



 

96 

 

Domeniul 
fundamental 
de 
ierarhizare 

Ramura de 
ştiinţă(RSI) 

Domeniul de 
ierarhizare(Dll) 

Domeniul de 
studii universitare 
de 
doctorat/masterat 
(DSU_D/M) 

Specializarea (S) Forma de 
înv. 

Limba 
predată 

Nr de 
credite 
(ECTS) 

Starea 
acreditării 

Capacitatea  
de 
şcolarizare 
ARACIS 

(DFI) 
industrială şi 
management 

materialelor 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie 
mecanica, 
mecatronică, 
inginerie 
industrială şi 
management 

Inginerie 
mecanică 

Inginerie 
mecanică 

Managementul şi 
gestionarea situaţiilor 
de urgenţă 

Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 50 

Ştiinţe 
inginereşti 

Inginerie 
mecanica, 
mecatronică, 
inginerie 
industrială şi 
management 

Inginerie şi 
management 

Inginerie şi 
management 

Managementul 
proiectelor în 
construcţii 

Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 50 

Ştiinţe 
sociale 

Psihologie şi 
ştiinţe 
comportamentale 

Ştiinţe ale 
educaţiei 

Ştiinţe ale 
educaţiei  

Management 
educaţional 

Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 30 

Ştiinţe 
sociale 

Psihologie şi 
ştiinţe 
comportamentale 

Ştiinţe ale 
educaţiei 

Ştiinţe ale 
educaţiei  

Management şi 
consiliere educaţională 

Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 45 
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Domeniul 
fundamental 
de 
ierarhizare 

Ramura de 
ştiinţă(RSI) 

Domeniul de 
ierarhizare(Dll) 

Domeniul de 
studii universitare 
de 
doctorat/masterat 
(DSU_D/M) 

Specializarea (S) Forma de 
înv. 

Limba 
predată 

Nr de 
credite 
(ECTS) 

Starea 
acreditării 

Capacitatea  
de 
şcolarizare 
ARACIS 

(DFI) 
Ştiinţe 
sociale 

Psihologie şi 
ştiinţe 
comportamentale 

Ştiinţe ale 
educaţiei  

Ştiinţe ale 
educaţiei si 
Inginerie civila şi 
instalaţii 
(interdisciplinar) 

Tehnologii didactice 
asistate la calculator 

Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 25 

Ştiinţe 
umaniste şi 
arte 

Filologie Filologie Filologie Traducere şi intepretare 
specilizată 

Învăţământ 
cu 
frecvenţă 

RO 120 A 50 
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II.4 Situaţia studenţilor străini în 2016  

Ciclul I - Studii de licenţă, studenţi străini 

Efectivul studenţilor străini care studiază în limba română şi în limbi străine a crescut în ultimii 
ani. Formele de finanţare în baza cărora se studiază în universitatea noastră sunt:  

- bursieri ai statului român proveniţi în majoritate din Republica Moldova (fie prin admiterea din 
sesiunile iulie şi septembrie pe locurile repartizate de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru 
absolvenţii de liceu din România, fie direct prin Ambasadă şi Minister - repartizare facută conform 
opţiunilor solicitate de universitatea noastră pentru absolvenţii de liceu din Republica Moldova) 
sau cu burse speciale obţinute prin diferite acorduri încheiate între instituţii de stat din ţările 
respective şi instituţii din ţara noastră precum M.E.N.C.S., M.A.E., etc.; 

* Pe locurile bugetate pot concura în aceleaşi condiţii (şi beneficiază de aceleaşi drepturi cu 
cetăţenii români) cetăţenii din U.E., S.E.E şi din Confederaţia Elveţiană, absolvenţi de studii de 
licenţă în ţarile respective. În conformitate cu O.M. privind admiterea, cetăţenii străini au obligaţia 
ca la înscriere să prezinte certificatele de recunoaştere a studiilor (care se eliberează de către 
Direcţia de specialitate a M.E.N.C.S, v. www.edu.ro); 

- cont propriu nevalutar (CPNV) – studenţi bursieri care nu primesc bursă dar care sunt scutiţi de 
taxe de şcolarizare (repartizaţi direct prin M.E.N.C.S. sau prin alocare de locuri prin admiterea din 
sesiunile iulie şi septembrie); 

- cont propriu lei (CPL) – studenţi care provin din statele Uniunii Europene (cu Atestate sau 
Adeverinţe de echivalare eliberate de M.E.C.S. – Consiliul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare 
a Diplomelor), care au dublă cetăţenie, care sunt refugiaţi cu drept de şedere permanentă pe 
teritoriul României, care sunt căsătoriţi cu cetăţeni români (cu echivalarea Diplomei de 
Bacalaureat la M.E.N.C.S. – C.N.R.E.D.) sau căsătoriţi cu cetăţeni români dar fiind şi absolvenţi de 
licenţă din U.T.C.B. Toţi aceştia studiază în aceleaşi condiţii de şcolarizare ca şi studenţii români; 

- cont propriu valutar (CPV) – studenţi care vin și primesc preacceptul universităţii noastre în 
vederea solicitării unei Scrisori de acceptare la studii din partea Ministerului Educaţiei Naţionale şi 
care provin din statele non UE. În majoritate, în cazul U.T.C.B., aceştia sunt din diferite ţări străine 
precum Maroc, Tunisia, Turcia, Irak, Iran, Iordania, Siria, Turkmenistan, etc. predominând din 
Maroc, Irak, Siria, Turcia şi Tunisia. 

În repartizarea bursierilor pe facultăţi, în 31 decembrie 2016 se observă că tudenţii care studiază 
pe cont propriu valutar sunt în cea mai mare parte la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine. 

Repartizarea pe facultăţi a studenţilor străini în decembrie 2016 (cuprinşi în raportarea din 
ianuarie 2017) este următoarea:  
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Repartizarea studenţilor străini la Ciclul I Licentă pe ani de studiu şi forme de finanţare în anul 
universitar 2016/2017 se prezintă astfel: 

 

Admiterea din iulie 2016 pentru cetăţenii din Republica Moldova cu licee absolvite în România s-a 
desfăşurat în universitatea noastră pe cele 16 locuri bugetate repartizate de către M.E.C.S. (10 cu 
bursa si 6 fară plata taxelor de şcolarizare si fără bursă) pentru admiterea din iulie - septembrie 
2016 (în plus faţă de cifra de şcolarizare a U.T.C.B.) candidaţilor din Republica Moldova conf. HG 
nr. 267/2016 si M.E.N.C.S. nr. 188/GP/28.04.2016.  

Ocuparea locurilor s-a confirmat prin aducerea diplomei de bacalaureat în original atât în iulie cât 
şi în septembrie. În acest an s-au înscris initial, în cadrul admiterii din iulie 10 candidați cu liceul 
absolvit în România (9 pe științe inginerești și 1 pe științe umaniste), 2 retragându-se de pe științe 
inginerești și trecând prin admitere doar 8 candidați pe locurile cu bursă. Au fost admişi  8 
cetăţeni cu medii cuprinse între 9,84 şi 6,85 dar numai 5 au confirmat locul prin aducerea 
diplomei în original.  

Nr. 
crt. 

Facultatea CPV CPL CPNv. Bursieri  
ai statului român 

Total 
pe facultăţi 

1. C.C.I.A. 7 16 9 33 65 
2. Hidrotehnică - 2 - 3 5 
3. C.F.D.P. 3 1 2 3 9 
4. Ing. a Instalaţiior 1 2 3 11 17 
5. Utilaj Tehnologic - 2 5 15 22 
6. Geodezie - 2 1 4 7 
7. F.I.L.S. 109 21 - 3 133 
8. D.L.S.C. - - 2 4 6 

TOTAL GENERAL 120 46 22 76 264 

Nr. 
crt. 

Anul de  
studii 

CPV CPL CPNv. Bursieri  
ai statului român 

Total 
pe ani de studii 

1. Anul I 29 1 10 21 61 
2. Anul II 29 7 10 12 58 
3. Anul III 34 9 1 23 67 
4. Anul IV 28 29 1 20 78 

TOTAL GENERAL 120 46 22 76 264 
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În sesiunea de admitere din toamnă s-au înscris 3 candidați cu liceul absolvit în România pe cele 
11 locuri rămase libere (5 cu bursă și 6 fără plata taxelor de şcolarizare și fără bursă) și au fost 
declarați admiși cu medii cuprinse între 7,74 şi 6,38 prin aducerea diplomei de bacalaureat în 
original. 

S-au alocat de asemenea 32 locuri bugetate (18 cu bursă + 14 fară plata taxelor de şcolarizare și 
fără bursă) pentru cetăţeni din Diaspora. Sunt cuprinşi în această ultimă categorie cetăţeni din 
Republica Moldova, din alte state învecinate şi etnici români cu domiciliul în străinătate. S-au 
înscris și au fost admiși în cadrul sesiunii de admitere din iulie 2 cetăteni cu cetătenie romană dar 
cu domiciliul în străinătate cu medii cuprinse între 6,75 si 6,32 iar in cadrul sesiunii de admitere 
din septembrie s-au înscris 4 candidați și au fost admiși doar 2 cu medii cuprinse între 5,73 si 
5,45. Toți candidații confirmându-și locurilor prin aducerea diplomei de bacalaureat în original. 

Repartizarea pe facultăţi a studenţilor străini din Republica Moldova care studiază la Ciclul I este 

următoarea:  

Repartizarea studenţilor străini din Republica Moldova la Ciclul I Licență pe ani de studiu şi forme 
de finanţare în anul universitar 2016/2017 se prezintă astfel: 

Nr. 
crt. 

Facultatea CPV CPL CPNv. Bursieri ai 
statului român 

Total pe 
facultăţi 

1. C.C.I.A. - 4 6 18 28 
2. Hidrotehnică - 2 - 2 4 
3. C.F.D.P. - - 2 3 5 
4. Ing. a Instalaţiior - 2 3 8 13 
5. Utilaj Tehnologic - 1 4 10 15 
6. Geodezie - 1 1 2 4 
7. F.I.L.S. - 1 - - 1 
8. D.L.S.C. - - 2 4 6 

TOTAL GENERAL - 11 18 47 76 

Nr. 
crt. 

Anul de  
Studii 

CPV CPL CPNv. Bursieri  
ai statului român 

Total 
pe ani de 
studii 

1. Anul I - 1 9 10 20 
2. Anul II - 2 9 2 13 
3. Anul III - - - 20 20 
4. Anul IV - 9 9 16 34 

TOTAL GENERAL - 12 27 48 87 
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Ciclul II - Studii de Master, efective studenţi străini 

Referitor la cetăţenii străini aflaţi la studii Universitare de Masterat precizăm că există masteranzi 
din Tunisia, Maroc, Irak, Turkmenistan, Iordania, Algeria înmatriculați pe cont propriu valutar, din 
Diaspora si Republica Moldova pe cont propriu nevalutar precum şi bursieri din Republica 
Moldova si Albania. 

În anul universitar 2016/2017 situaţia pe facultăţi a studenţilor străini de la Ciclul II Master se 
prezintă astfel: 

 

Situaţia pe anii de studiu Ciclul II Master în anul universitar 2016/2017 se prezintă astfel: 

 

Concursul de admitere la la studii de Master pentru cetăţenii din Republica Moldova (absolvenţi 
de Licenţă din România) - sesiunea septembrie 2016  s-a desfăşurat pe 35 locuri (10 cu bursă + 
25 fără plata taxelor de şcolarizare si fără bursă, alocate de către M.E.N.C.S. pentru absolvenţii de 
Licenţă din România conform HG 267/2016, (în plus faţă de cifra de şcolarizare a U.T.C.B.). 

În acest an s-au înscris 16 absolvenţi de licentă ai universităţii noastre dar ai altor universităti şi s-
au ocupat 10 locuri cu bursă si 6 fără bursă cu medii cuprinse între 9,89 şi 6,37. 

Nr. 
crt. 

Facultatea CPV CPL CPNv. Bursieri  
ai statului 
român 

Total 
pe facultăţi 

1. C.C.I.A. 4 - 5 9 18 
2. Hidrotehnică - - - - - 
3. C.F.D.P. - - 1 - 1 
4. Ing. a Instalaţiior - - - 1 1 
5. Utilaj Tehnologic - 1 1 3 5 
6. Geodezie 1 - - 1 2 
7. F.I.L.S. 43 2 - - 45 
8. D.L.S.C. - - - - - 

TOTAL GENERAL 48 3 7 14 72 

Nr. 
crt. 

Anul de  
studii 

CPV CPL CPNv. Bursieri  
ai statului român 

Total 
pe ani de 
studii 

1. Anul I 17 - 6 10 33 
2. Anul II 36 1 1 4 41 

TOTAL GENERAL 53 1 7 14 74 
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În anul universitar 2016/2017 situaţia pe facultăţi a studenţilor străini din Republica Moldova la 
Ciclul II Master se prezintă astfel: 

 

Situaţia studentilor din Republica Moldova pe anii de studiu la Ciclul II Master în anul universitar 
2016/2017 se prezintă după cum urmează: 

 

Conform raportărilor din ianuarie  2017 studenţii străini Ciclul I Licentă admisi pe Diaspora după 
cum urmează:  

Nr. 
crt. 

Facultatea CPV CPL CPNv. Bursieri  
ai statului 
român 

Total 
pe facultăţi 

1. C.C.I.A. - - 2 7 9 
2. Hidrotehnică - - - - - 
3. C.F.D.P. - - 1 - 1 
4. Ing. a Instalaţiior - - - 1 - 
5. Utilaj Tehnologic - 1 1 3 5 
6. Geodezie - - - 1 1 
7. F.I.L.S. - - - - 1 
8. D.L.S.C. - - - - - 

TOTAL GENERAL - 1 4 12 17 

Nr. 
crt. 

Anul de  
studii 

CPV CPL CPNv. Bursieri  
ai statului 
român 

Total 
pe ani de 
studii 

1. Anul I - - 3 8 11 
2. Anul II - 1 1 4 6 

TOTAL GENERAL - 1 4 12 17 

Nr. 
crt. 

TARA CPV CPL CPNv. Bursieri ai statului 
român 

Total pe 
ţări 

LICENTA 
1. CANADA/România - 1 - - 1 
2. IORDANIA/România - - - 1 1 
3. ISRAEL/România - 1 - - 1 
4. R.MOLDOVA/ 

România 
- - - 4 4 
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Conform raportărilor din ianuarie  2017 studenţii străini Ciclul II Master admisi pe Diaspora după 
cum urmează:  

 

Conform raportărilor către M.E.N.C.S. din ianuarie 2017 toti studenţii străini la Ciclul I Licentă 
(după ţara de provenienţă) se prezintă astfel: 

5. SIRIA/România - 1 1 - 2 
TOTAL STUDENŢI Diaspora - 3 1 5 9 

Nr. 
crt. 

TARA CPV CPL CPNv. Bursieri ai statului 
român 

Total pe 
ţări 

MASTER 
1. GERMANIA/România - - - 1 1 
2. IRAK/România - 1 - - 1 
3. R. MOLDOVA/ 

România 
- - 1 1 2 

4. SUA/România - - 1 - 1 
TOTAL STUDENŢI Diaspora - 1 2 2 5 

Nr. 
crt. 

TARA CPV CPL CPNv. Bursieri ai statului 
român 

Total pe ţări 

1. ANGOLA 3 1 - 1 5 
2. ALBANIA - 1 - 4 5 
3. AFGANISTAN - - - 1 1 
4. ALGERIA 1 - - - 1 
5. BULGARIA - 1 - - 1 
6. BRAZILIA - - - 1 1 
7. CAMERUN 1 - - - 1 
8. CANADA - 1 - - 1 
9. CIPRU - 1 -  1 

10. COASTA DE FILDEŞ 1 - - - 1 
11. DIASPORA - - - - - 
12. EGIPT 1 - - - 1 
13. GERMANIA - 1 - - 1 
14. GRECIA - 11 - - 11 
15. INDIA 1 - - - 1 
16. IORDANIA 4 2 1 2 9 
17. IRAK 20 4 1 1 26 
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Există cazuri de cetăţeni străini care vin şi cer avizul prealabil al UTCB în vederea obţinerii unei 
scrisori de accept din partea M.E.N.C.S. şi fie nu se prezintă, fie după prezentarea la studii în 
universitatea noastră renunţă la studii invocând motivul schimbării universităţii sau al schimbării 
profilului de studii. Acestea au fost însă cazuri izolate (6-7 studenţi pe an) şi s-au luat măsurile 
corespunzătoare privind statutul şederii lor în România. Deasemenea sunt si cetăteni care nu 
primesc viza de studii pentru a se prezenta la înmatriculare în anul universitar si atunci se solicită 
returnarea taxei de scolarizare prin terte persoane cu procură notarială sau chiar direct în 
conturile personale. Astfel de cazuri sunt verificate si solutionate pe parcursul anului universitar în 
ordinea solicitărilor. 

Referitor la studenţii exmatriculaţi din cauza neachitării taxelor de şcolarizare: există şi o astfel de 
situaţie într-un număr de asemenea redus de cazuri (provocată îndeosebi de efectele crizei 
mondiale), cetăţenii în cauză au posibilitatea să revină la statutul de student prin achitarea taxelor 
restante şi a reînmatriculării sau după caz, a obtinerii unei noi scrisori de accept si după aceea a 
achitării taxei de scolarizare precum si a taxei de reînmatriculare. 

Conform raportărilor către M.E.N.C.S. din ianuarie  2017 studenţii străini la Ciclul II Master (după 
ţara de provenienţă) se prezintă astfel:  

 

 

18. IRAN 1 1 - - 2 
19. ISRAEL 2 1 - - 3 
20. LIBIA 1 - - - 1 
21. LIBAN 1 - - - 1 
22. MACEDONIA - 1 - - 1 
23. MAROC 62 - - - 62 
24. PALESTINA 1 1 - 6 8 
25. R. MOLDOVA - 12 18 52 82 
26. SERBIA - - - 1 1 
27. SIRIA 9 5 2 - 16 
28. SUDAN 1 - - - 1 
29. TUNISIA 18 - - - 18 
30. TURKMENISTAN  1 - 2 3 
31. TURCIA 6 1 - - 7 
32. UCRAINA - - - 5 5 
TOTAL STUDENŢI STRĂINI 134 46 22 76 278 
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Conform raportărilor din ianuarie  2017 studenţii străini (Ciclul I + Ciclul II) provin din diferite ţări 
după cum urmează:  

Nr. 
crt. 

TARA CPV CPL CPNv. Bursieri ai 
statului român 

Total pe ţări 

1. AFRICA CENTRALA - 1 - - 1 
2. ALBANIA - - 1 - 1 
3. ALGERIA 2 - - - 2 
4. DIASPORA - - - - - 
5. GRECIA - 1 - - 1 
6. LIBIA 1 - - - 1 
7. LIBAN 1 - - - 1 
8. IORDANIA 1 - - - 1 
9. IRAK 23 - - - 23 

10. MAROC 14 - - - 14 
11. R. MOLDOVA - 1 4 12 17 
12. SIRIA 1 - - - 1 
13. TUNISIA 3 - - - 3 
14. TURKMENISTAN 2 - - - 2 
TOTAL STUDENŢI STRĂINI 48 3 5 12 68 

Nr. 
crt. 

TARA CPV CPL CPNv. Bursieri ai statului 
român 

Total pe ţări 

1. ANGOLA 3 1 - 1 5 
2. ALBANIA - 1 1 4 6 
3. AFGANISTAN - - - 1 1 
4. AFRICA CENTRALA  1 - - 1 
5. ALGERIA 3 - - - 3 
6. BULGARIA - 1 - - 1 
7. BRAZILIA - - - 1 1 
8. CAMERUN 1 - - - 1 
9. CANADA - 1 - - 1 

10. CIPRU - 1 -  1 
11. COASTA DE FILDEŞ 1 - - - 1 
12. DIASPORA - - - - - 
13. EGIPT 1 - - - 1 
14. GERMANIA - 1 - 1 2 
15. GRECIA - 12 - - 12 
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16. INDIA 1 - - - 1 
17. IORDANIA 5 2 1 2 10 
18. IRAK 43 5 1 1 50 
19. IRAN 1 1 - - 2 
20. ISRAEL 2 1 - - 3 
21. LIBIA 2 - - - 2 
22. LIBAN 2 - - - 2 
23. MACEDONIA - 1 - - 1 
24. MAROC 62 - - - 62 
25. PALESTINA 1 1 - 6 8 
26. R. MOLDOVA - 13 23 65 101 
27. SERBIA - - - 1 1 
28. SIRIA 10 5 2 - 17 
29. SUA - - 1 - 1 
30. SUDAN 1 - - - 1 
31. TUNISIA 21 - - - 21 
32. TURKMENISTAN 2 1 - 2 5 
33. TURCIA 6 1 - - 7 
34. UCRAINA - - - 5 5 
TOTAL STUDENŢI STRĂINI 168 50 29 90 337 
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II.5. Situaţia absolvenţilor cu diplomă promoţia 2016 conform Legii 288/2004 şi LEGII 1/2011 

În continuare sunt prezentate tabelele centralizatoare cu situaţia absolvenţilor pe diferite cicluri şi 
forme de învăţământ. Cumulat pe facultăţi, situaţia absolvenților de studii de licență se prezintă 
astfel:  

Nr. crt. Facultatea 2015 / 2016 
1. Construcţii Civile, Industriale şi Agricole 143 
2. Inginerie a Instalaţiilor   85 
3. Hidrotehnică   57 
4. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri   54 
5. Utilaj Tehnologic   29 
6. Geodezie   65 
7. Inginerie în Limbi Străine   28 
TOTAL LICENŢĂ 461 
8. Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare   24 
TOTAL GENERAL 485 

Situaţia absolvenţilor se studii de master este după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Facultatea 2015 / 2016 

1. Construcţii Civile, Industriale şi 
Agricole 

108 

2. Inginerie a Instalaţiilor 45 
3. Hidrotehnică 51 
4. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri 22 
5. Utilaj Tehnologic 5 
6. Geodezie 32 
7. F.I.L.S. 6 
TOTAL  269 
8. D.L.S.C. 15 
TOTAL GENERAL 284 

Situaţia absolvenţilor pe forme de învăţământ promoţia 2016 

Nr. 
crt. 

Studii universitare  2015  / 2016 

1. Licenţă  485 
2. Masterat 284 
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Situaţia absolvenţilor străini  pe forme de finanţare promoţia  2016 

Nr. 
crt. 

Forme  
de finanţare 

Licenţă  
2015 / 2016 

Master 
2015 / 2016 

1. Cont propriu nevalutar  C.P.Nv. -- -- 
2. Cont propriu valutar C.P.V.   8 10 
3. Bursieri ai statului român 16  5 
4. Cont propriu lei C.P.L.   6 -- 
 TOTAL 30 15 

 

Situaţia pe specializări a absolvenţilor cu diplomă de licenţă şi diplomă de inginer promoţia 2016 
(februarie, iulie, septembrie ) conform Legii 288/2004 şi Legii 1/2011 

Nr. 
crt. 

Facultatea 
 
 

Domeniul Specializarea Sesiunea Nr. 
absolvenţi  

Total 
absolv./ 
specializ. 

Total 
general 
absolv. / 
facultate 

 
 
 
1. 

 
 
 
C.C.I.A. 

 
Inginerie civilă 
 

C.C.I.A. februarie 14  
111 

 
 
 
 
143 

iulie 69 
septembrie 28 

I.U.D.R. februarie 4  
17 
 

iulie 10 
septembrie 3 

Inginerie şi 
management 

I.E.C. februarie 3  
15 
 

iulie 8 
septembrie 4 

 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
Inginerie a 
Instalaţiilor 

 

 
 
 
 
 
 
Ingineria 
instalaţiilor 

Inst.pt.c-ţii 
(zi) 
 

februarie 9  
70 
 

 
 
 
 
 
 
85 
 

iulie 40 
septembrie 21 

Inst.pt.c-ţii 
(seral) 

februarie --  
3 
 

iulie 1 
septembrie 2 

I.E.P.A. februarie 3  
4 
 

iulie 1 
septembrie -- 

Inst.pt.c-ţii 
(franceză) 

februarie --  
8 iulie 6 
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 septembrie 2  
 

 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
Hidrotehnică 

 
Inginerie civilă 

Amenajări şi 
c-ţii 
hidrotehnice 

februarie 1  
11 
 

 
 
 
 
 
 
57 

iulie 8 
septembrie 2 

I.S.P.M. februarie 3  
15 
 

iulie 12 
septembrie -- 

Ingineria 
mediului 

Ingineria 
mediului 

februarie 1  
13 
 

iulie 11 
septembrie 1 

Ingineria 
sistemelor 

Automatică şi 
informatică 
aplicată 

februarie --  
18 
 
 

iulie  18  
septembrie -- 

 
 
 
4. 

 
 
 
Utilaj 
Tehnologic 

 
 
 
Inginerie 
mecanică 
 

Utilaje pentru 
c-ţii     (zi)  

februarie --  
27 
 

 
 
 
 
29 

iulie 15 
septembrie 12 

Utilaje pentru 
c-ţii    (seral)  

februarie --  
2 
 

iulie 2 
septembrie -- 

I.M.R.T.C. 
 

februarie --  
-- 
 

iulie -- 
septembrie -- 

 
 
5. 

 
 
C.F.D.P. 

 
 
Inginerie civilă 

C.F.D.P. februarie 1  
52 
 

 
 
54 

iulie 29 
septembrie 22 

Infrastructura 
transporturilo
r 
metropolitane 

februarie --  
2 iulie -- 

septembrie 2 

 
6. 

 
GEODEZIE 

Inginerie 
geodezică 

Măsurători 
terestre şi 
cadastru 

februarie 3  
65 
 

 
65 iulie 51 

septembrie 11 

 
 
7. 

 
 
F.I.L.S. 

 
 
Inginerie civilă 

Inginerie 
civilă 
(engleză) 

februarie 8  
27 
 

 
 
28 

iulie 14 
septembrie 5 
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Situaţia pe specializări a absolvenţilor cu diplomă de master promoţia 2016 ( februarie, iunie, 
septembrie ) conform Legii 288/2004 şi Legii 1/2011 

Inginerie 
civilă 
(franceză) 

februarie --  
1 
 

iulie -- 
septembrie 1 

 
8. 

 
D.L.S.C. 

Limbi 
moderne 
aplicate 
 

Traducere şi 
interpretare 

februarie --  
24 
 

 
24 iulie  23  

septembrie 1 

 
TOTAL 

  
485 

Nr. 
crt. 

Facultatea 
 
 

Domeniul Denumirea programului 
de masterat 

Sesiunea Nr. 
absolv. 

Total 
absolv./ 
specializ. 

Total 
general 
absolv. / 
facultate 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
C.C.I.A. 

 
 
 
 
 
 
 
Inginerie 
civilă şi 
instalaţii 

Inginerie structurală februarie 5  
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
108 
 
 
 
 
 

iunie 3 
septembri
e 

3 

Ingineria clădirilor februarie 4  
15 iunie 1 

septembri
e 

10 

Proiectarea 
construcţiilor civile şi 
industriale în zone 
seismice 

februarie 3  
28 iunie 18 

septembri
e 

7 

Tehnologia şi 
managementul 
lucrărilor de construcţii 

februarie 1  
23 iunie 17 

septembri
e 

5 

Dezvoltare urbană şi 
regională  

februarie 1  
11 
 

iunie 6 
septembri
e 

4 

Inginerie şi Managementul februarie 2  
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managem
ent 

proiectelor în 
construcţii 

iunie 14 20 
 septembri

e 
4 

 
 
 
 
2. 

 
Inginerie a 
Instalaţiilor 

 
 
 
Inginerie 
civilă şi 
instalaţii 
 

Eficienţa energetică a 
instalaţiilor din clădiri 

februarie 1  
23 
 

 
 
 
 
45 
 
 

iunie 15 
septembri
e 

7 

Tehnologii performante 
pentru protecţia 
mediului urban 

februarie --  
1 iunie -- 

septembri
e 

1 

Energie, confort şi 
dezvoltare durabilă 

februarie --  
21 
 

iunie 15 
septembri
e 

6 

 
 
 
3. 

 
 
 
Hidrotehnică 

 
 
Inginerie 
civilă şi 
instalaţii 

Inginerie hidraulică februarie 1  
22 
 

 
 
 
 
51 

iunie 16 
septembri
e 

5 

Inginerie geotehnică februarie 1  
17 
 

iunie 16 
septembri
e 

-- 

Dezvoltare durabilă februarie --  
12 iunie 10 

septembri
e 

2 

 
 
4. 

 
 
Utilaj 
Tehnologic 

 
 
Inginerie 
mecanică 

Sisteme mecanice 
avansate 

februarie --  
3 
 

 
 
 
5 

iunie 3 
septembri
e 

-- 

Echipamente 
tehnologice pentru 
dezafectarea 
/demolarea c-ţiilor şi 
reciclarea materialelor 

februarie --  
2 iunie 1 

septembri
e 

1 

 
 

 
 

 
 

Poduri şi tuneluri 
 

februarie --  
11 

 
 iunie 6 
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5. C.F.D.P. Inginerie 
civilă şi 
instalaţii 

septembri
e 

5  22 

Ingineria infrastructurii 
transporturilor 

februarie --  
11 
 

iunie  8 
septembri
e 

3 

 
 
6. 

 
 
Geodezie 
 

 
 
Inginerie 
geodezică 

Sisteme informaţionale 
în cadastru şi 
publicitate imobiliară 

februarie --  
11 

 
 
32 

iunie 4 
septembri
e 

7 

Geomatica februarie 1  
21 
 

iunie 8 
septembri
e 

12 

 
 
7. 

 
 
F.I.L.S. 

 
 
Inginerie 
civilă şi 
instalaţii 

Inginerie structurală 
(engleză) 

februarie --  
3 

 
 
 
6 

iunie 3 
septembri
e 

-- 

Inginerie  structurală  
(franceză) 

februarie 1  
3 iunie 2 

septembri
e 

-- 

  8. 
 

D.L.S.C. Filologie Traducere şi 
interpretare 
specializată 

februarie --  
15 
 

 
15 iunie 8 

septembrie 7 

TOTAL  284 
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II.6. Centralizare date privind efective de studenți și comparație între datele de referință 01.01. 2016 – 
01.01. 2017 

Situația comparativă a datelor se prezintă astfel: 

Domeniul Programe de 
studii 

2015-2016 (1 Ianuarie 2016) 2016-2017 (1 Ianuarie 2017) 
Capacitate 
de 
școlarizare 

Cifră de 
școlarizare (%) 

Capacitate 
de 
școlarizare 

Cifră de 
școlarizare (%) 

Științe ingineresti LICENȚĂ 10180 3908 (38,4 %) 10580 3373(32%) 
MASTER 2300 1278 (55,6 %) 2300 1201 (52,2%) 
TOTAL 12480 5186 (41,6 %) 12880 4574 (35,5%) 

Științe umaniste 
Filologie 

LICENȚĂ 135 129 (95,6 %) 135 134 (99,3%) 
MASTER 100 53 (53 %) 100 51 (51 %) 
TOTAL 235 182 (77,5 %) 235 185 (78,7) 

Științe sociale-
Științe ale educației 

MASTER 200 132 (66 %) 200 168 (84%) 

TOTAL UTCB 12915 5500(42,6 %) 13315 4927 (37 %) 

 

Politicile de admitere la toate formele de învăţământ din Universitatea Tehnică de Construcții din 
București vor fi elaborate în continuare în funcţie de gradul de solicitare a absolvenţilor pe piaţa 
muncii, de capacităţile de instruire proprii şi infrastructura disponibilă, precum şi de dinamica 
numărului de candidaţi. În limita capacităţilor de şcolarizare, se va acţiona pentru atragerea 
continuă a unui număr cât mai mare de candidaţi, inclusiv prin mediatizarea admiterii pentru 
elevii din clasele a-X-a şi a-XI-a. 

Luând act de tendinţa generală de scădere a interesului tinerilor pentru învăţământul superior 
tehnic remarcată în aproape toate domeniile tehnice şi din motive foarte diversificate - unele 
legate de criza economică globală - comunitatea academică trebuie să caute metode noi şi 
adecvate de atragere a tinerilor cu aptitudini pentru domeniul nostru de activitate. Acest fapt  
trebuie sa stea în atenţia cadrelor didactice şi a factorilor de decizie de la toate nivelurile şi orice 
acţiuni menite să atragă tinerii absolvenţi de liceu către universitatea noastră, trebuie să-şi 
gasească aplicabilitatea; mediatizarea universitaţii în mass-media, promovarea ei în cadrul 
acţiunilor comune cu învăţământul preuniversitar, diverse concursuri tematice, vizite în 
universitate, diferite forme de sprijin sau de cointeresare – care să se adauge celor existente - 
facilităţi pentru studenţi și absolvenţi, pot fi doar cateva exemple în acest sens; fiecare colectiv 
sau departament trebuie să caute şi alte metode.  
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Utilizarea bazei noastre sportive pentru acţiuni cu elevii de liceu poate constitui şi ea o pârghie în 
acest sens, dar fiecare membru al corpului profesoral ar trebui să fie şi să se simtă implicat în 
acest proces fără de care dezvoltarea viitoare a universităţii nu ar putea atinge standardele dorite. 

Universitatea Tehnică de Construcții din București va menţine în anii următori formele cele mai 
adecvate de concurs de admitere, pentru selecţionarea celor mai performanţi candidaţi şi va 
promova, în conexiune cu reforma învăţământului preuniversitar, considerarea mediei de 
bacalaureat la stabilirea mediei de admitere, după criterii stabilite de către Senatul universităţii. 

De asemenea se vor adopta politici adecvate pentru admiterea la masterat şi doctorat pe baza 
criteriilor de performanţă prezentate inclusiv pe site-ul U.T.C.B. 
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II.7. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă 

În baza Ordinului nr. 3163 din 2012, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti poate să 
organizeze programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, câteva 
astfel de cursuri /programe au fost deja lansate în anii universitari trecuţi, au avut documentația 
de prezentare conform cu standardele cerute în ordinul menţionat şi după avizarea de către 
Senatul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti au primit aprobarea Ministerului Educaţiei 
Naţionale de funcționare şi în prezent se derulează periodic, în fiecare an, în momentul în care se 
constituie grupe şi formaţii de studii sustenabile şi eficiente. 

Politica Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti este aceea de a dezvolta această formă de 
învăţământ. În acest sens Prorectorul care se ocupă cu activitatea didactică a avut mai multe 
întâlniri şi runde de convorbiri cu reprezentaţii facultăţiilor, decani/prodecani, responsabili cu 
activitatea didactică, pentru a se identificara noi cursuri postuniversitare de formare şi dezvoltare 
profesională continuă, necesare a fi introduse în următoarea perioadă. 

În urma discuţiilor avute (discuţii care s-au dezvoltat în facultate, la nivel de consiliu, departament 
şi chiar de colective, a fost identificat un număr mare de propuneri de cursuri şi anume, un număr 
de 42 de cursuri (7 la Facultatea de Constructii Civile, Industriale şi Agricole, 8 la Facultatea de 
Inginerie a Instalaţiilor, 7 la Facultatea de Geodezie; 6 la Facultatea de Hidrotehnică; 7 la 
Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri; 2 la Facultatea de Utilaj Tehnologic; 5 la 
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic). 

Oportunitatea acestora, eficienţa economică, bonitatea şi sustenabilitatea lor a fost analizată şi 
aprobată la nivel de departamente, consiliile facultaţilor respective, inclusiv de Senatul 
Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti din 31.01.2017; pregatirea lor a fost însă efectuată 
pe parcursul anului 2016. 

Aceste cursuri se finalizează cu un examen de certificare a competenţelor şi în urma acestuia 
absolvenţii sunt îndreptăţiţi să primească, în conformitate cu Ordinul 5370/ 2012, un certificat de 
atestare a competenţelor profesionale, care se eliberează de catre universitate, dar şi sub egida 
Ministerului Educaţiei Naţionale. Pentru a avea loc acest proces, cursurile respective trebuie 
supuse şi avizării ministerului. În acest sens, după aprobarea în Senat, a urmat o altă rundă de 
convorbiri cu facultăţile pentru selectarea acelor cursuri care s-ar putea desfăşura în cursul anului 
universitar curent, în semestrul II şi la care coordonatorii cursului şi facultăţile respective pot 
furniza toate documentele respective, conform Ministerului Educaţiei Naţionale şi a celor 2 ordine 
invocate.Rezultatul acestei activităţi este acela că au fost selectate un număr de 10 
cursuri/programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, dintre care 6 la 
Facultatea de Geodezie, 2 la Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, 1 la Facultatea de Utilaj 
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Tehnologic şi 1 la Facultatea de Constructii Civile, Industriale şi Agricole. Din cele 10 
cursuri/programe, ministerul a aprobat foarte recent documentația aferentă celor șase aferente 
Facultății de Geodezie și a cerut modificări la celelate patru, în vederea aprobării acestora. 

Restul de până la 35 programe şi eventualele care pot să apară, se vor analiza în vederea 
oportunităţii lansării în anul universitar următor, având în vedere că fiecare dintre acestea 
necesită, în afara activităţii didactice, o etapă deloc de neglijat, de pregătire logistică a 
formalităţiilor necesare acestui tip de “acreditare/autorizare de funcţionare. 

 

II.7. Acţiuni curente în desfăşurare în domeniul reacreditărilor şi evaluărilor instituţionale 

Având în vedere că mai multe programe de studii au depășit termenul de 5 ani de la ultima 
acreditare, în conlucrare cu ARACIS s-a luat măsura introducerii în evaluarea instituțională și, 
după caz, reacreditarea programelor implicate după cum urmează: 

Facultatea Domeniul de 
licenţă 

Specializarea / 
Programul 
de studii 
universitare 
de licenta 

(A)/ 
(AP) ͋ 

Forma 
de 
învăţă
mânt 

Scopul 
ultimei 
evaluari/ 
Calificativ 

Data 
ultimei 
evaluari 

Data 
propusă 
pentru 
urmatoarea 
evaluare 

Facultatea 
de 
Constructii 
Civile, 
Industriale si 
Agricole 

Inginerie si 
management 

Inginerie 
economic în 
construcţii 

A IF EV.P./ 
Încredere 

24.06.2010 Ianuarie-
februarie 
2017 

Facultatea 
de 
Hidrotehnica 

Inginerie 
civilă 

Inginerie 
sanitară si 
protecţia 
mediului 

A IF EV.P./ 
Încredere 

30.09.2010 martie-
aprilie 2017 

Facultatea 
de 
Ingineria a 
Instalaţiilor 

Ingineri 
Instalaţiilor 
 

Instalaţii 
pentru 
construcţii(în 
limba 
franceză) 

A IF EV.P./ 
Încredere 

21.07.2011 iunie-iulie 
2017 

Facultatea 
de 
Ingineria a 
Instalaţiilor 

Ingineri 
Instalaţiilor 
 

Instalaţii si 
echipamente 
pentru 
protecţia 

A IF EV.P./ 
Încredere 

24.06.2010 mai-iunie 
2017 



 

117 

 

atmosferei 
Facultatea 
de Utilaj 
Tehnologic 

Inginerie 
mecanică 

Inginerie si 
managementul 
resurselor 
tehnologice în 
construcţii 

A IF EV.P./ 
Încredere 

21.10.2010 aprilie-mai 
2017 

 

Specializarea „Automatică și informatică aplicată” din cadrul Facultăţii de Hidrotehnică, care se 
regăsea în lista iniţială, a fost evaluată în data de 26.02.2015, şi în aceste condiţii, pentru ea nu s-a 
mai propus o nouă evaluare. 

Specializarea „Mecatronică” nu a școlarizat în primul an dupa acreditare, întrucât numărul de 
cereri a fost insuficient pentru dimensionarea perioadei de studii. Această specializare a fost 
activată începând cu anul universitar 2015-2016, în prezent ea având studenţii la anii 1,2 și 3, 
prima promoţie urmând să finalizeze studiile în iulie 2018. Specializarea va intra în evaluare după 
2 ani dupa ce termina prima promoție. 

 

II.8. Discipline auditate în UTCB în anul universitar 2015/2016 și 2016/2017 

În anul universitar 2015/2016 au fost auditate în UTCB doar unele discipline, de la câteva 
facultăți. În anul universitar 2016/2017 există unele propuneri ale facultăților pentru auditarea 
anumitor discipline de la anumiți ani, respectiv specializări. Aceste propuneri sunt prezentate 
după cum urmează: 

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE 

Auditul disciplinelor la FCCIA va fi demarat în semestrul II. 

Planul de audit va fi stabilit luand în considerare: 

a) rezultatele profesionale ale studenților după sesiunea de iarna (raportare încheiată) 

b) rezultatele chestionarelor distribuite studenților (în curs de implementare). 

FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAȚIILOR 

Nu s-a efectuat audit pentru disciplinele din planurile de învățământ. 

FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ 

Nu s-a efectuat audit pentru disciplinele din planurile de învățământ. 

FACULTATEA DE CĂI FERATE, DRUMURI ȘI PODURI 
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Nu s-a efectuat audit pentru disciplinele din planurile de învățământ. 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 

Nu s-a efectuat audit pentru disciplinele din planurile de învățământ. 

FACULTATEA DE GEODEZIE 

Disciplinele au fost selectate în funcție de rezultatele obținute de studenți în semestrul 1 al anului 
universitar 2016-2017. 

Pentru anul universitar 2016/2017, în semestrul 2 se vor audita disciplinele ce se regăsesc în 
tabelele de mai jos: 

Nr 
crt 

Denumire disciplină 
Specializarea  
şi anul la care se predă 

1 Compensarea măsurătorilor 
şi statistică 1 

Măsurători terestre şi cadastru, anul II (MTC) 

2 Geodezie Cadastru şi managementul proprietătilor (CMP), anul II, Geodezie 
şi geoinformatică (GG), anul II (curs comun) 

3 Fizică I Cadastru şi managementul proprietătilor (CMP), anul I, Geodezie 
şi geoinformatică (GG), anul I (curs comun) 

4 Infografică Cadastru şi managementul proprietătilor (CMP), anul III 

 

FACULTATEA DE UTILAJ TEHNOLOGIC 

Nr. 
crt. 

Denumire disciplină Specializarea şi anul la care se predă 

1. Mecanica fluidelor şi maşini 
hidraulice 

Utilaje tehnologice pentru construcţii; anul II 

2. Electrotehnică, maşini şi 
acţionări electrice 

Utilaje tehnologice pentru construcţii; anul III 

3. Construcţii şi materiale de 
construcţii 

Utilaje tehnologice pentru construcţii; anul IV 

 

FACULTATEA dE INGINERIE ÎN LIMBI STRĂINE 

Nr. 
crt. 

Denumirea disciplinei Specializarea Anul de studii 

1. Noutăţi în GALR Traducere şi interpretare specializată I master 
2. Interpretare consecutivă/ 

simultană B engleză 
Traducere şi interpretare specializată II master 
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II.9. Raportul anual 2016 privind asigurarea calităţii în UTCB 

II.9.1. Aspecte generale privind asigurarea calităţii în UTCB 

În cursul anului 2016 activităţile manageriale si cele de asigurare a calităţii proceselor 
universităţii, facultăţilor, departamentelor, ale personalului didactic şi ale serviciilor administrative 
au fost orientate către îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor de educaţie, de cercetare 
ştiinţifică şi a serviciilor economico-administrative. 

Pentru creşterea continua a calităţii proceselor, UTCB a avut şi are în permanenţă, preocuparea 
de a răspunde criteriilor de performanţă prevăzute în „standardele şi indicatorii de performanţă” 
din metodologia de evaluare externă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Superior. 

Ţinând cont de prevederile din Anexa 1 la Contractul de management încheiat între Senatul 
Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti şi Rectorul UTCB, referitoare la stabilirea judicioasă 
a cadrului de atribuţii, responsabilităţi şi competenţe pentru fiecare funcţie de conducere şi de 
execuţie în parte, prin implementarea controlului managerial intern la toate serviciile şi la facultăţi, 
au fost luate măsuri care sunt cuprinse în prezentul Raport privind obiectivele specifice ale UTCB.  

Caracterul dinamic al serviciilor educaţionale şi al celor de cercetare ştiinţifică conduce la ideea 
că funcţionarea unei instituţii universitare şi principiile sale de funcţionare impun conceperea, 
implementarea şi certificarea unui Sistem de Managementul Calităţii, pe baza standardului SR EN 
ISO 9001. În cursul anului 2016 și începutul anului 2017 s-au desfășurat activități de actualizare a 
documentelor Sistemului de Management al calității astfel încât să fie posibilă recertificarea 
acestui sistem conform standardului SR EN ISO 9001:2015 şi a Acordului SR IWA 2:2009. 
Acordul SR IWA 2:2009 este destinat să ajute organizaţiile educaţionale să coreleze conceptele 
din standardele ISO ale sistemelor de management al calităţii cu practicile din domeniul educaţiei, 
la nivelul universităţilor (atât pentru procesele didactice cât şi pentru cele de cercetare ştiinţifică). 
Sistemul de Managementul Calităţii se va audita în vederea recertificării UTCB în luna aprilie 
2017. 

Principiul „Sistem de management al calităţii în învăţământul superior” (SMC) - poate fi definit ca 
fiind ansamblul de structuri organizatorice, responsabilităţi, reglementări, standarde, proceduri, 
mijloace şi resurse care concură la realizarea calităţii serviciilor educaţionale, în toate etapele de 
realizare a activitătilor din universitate. Sistemul de asigurarea calităţii este numai o componentă 
a sistemului de management al calităţii, este adevărat cea mai importantă. 
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Noul Sistem de management al calităţii din cadrul UTCB este conceput astfel încât să fie suficient 
de cuprinzător pentru a îndeplini obiectivele calităţii, pentru a răspunde standardelor de bază, 
pentru a aprecia și evalua influența riscurilor asociate obiectivelor.  

Documentele componente ale noului Sistem de Management al calității sunt: 

MC-03 Manualul calităţii; 

PG-01 Controlul documentelor și al înregistrărilor; 

PG-02 Procese și interacțiunea dintre acestea; 

PG-03 Leadership și delegarea competențelor; 

PG-04 Regulament de organizare şi funcţionare – Atribuții și responsabilități; 

PG-05 Angajamentul personalului; 

PG-06 Audit intern; 

PG-07 Controlul produsului neconform; 

PG-08 Proiectarea obiectivelor și identificarea riscurilor asociate; 

PG-09 Acţiuni preventive și corective; 

PO-01 Elaborarea documentelor sistemului de management al calităţii; 

PO-03 Trasabilitatea proceselor didactice; 

PO-04 Instruire personal; 

PO-05 Analiza efectuată de managementul universităţii asupra sistemului calităţii; 

PO-06 Controlul și evaluarea procesului didactic; 

PO-07 Proiectarea şi dezvoltarea programelor de studii; 

PO-08 Elaborarea, aprobarea şi administrarea statelor de funcţiuni;  

PO-09 Elaborarea, aprobarea şi administrarea programelor analitice;  

PO-10 Evaluarea performanţelor profesionale ale cadrelor didactice;  

PO-11 Planificarea activităţilor didactice;  

PO-12 Evaluarea satisfacţiei clienţilor;   

PO-13 Realizare serviciu UTCB – DMCDI;   

PO-14 Editare, multiplicare, arhivare. 
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Măsurarea exactă a performanţelor umane este dificilă iar aprecierea acestora se efectuează de 
obicei în timpul procesului educaţional.  

Documentaţia sistemului de management al calităţii cuprinde proceduri de sistem, proceduri 
operaţionale şi o serie de fişe de înregistrare utilizate pentru înregistrarea dovezilor privind 
calitatea.  

Pentru evaluarea evoluţiei absolvenţilor, UTCB a implementat un sistem informatic de urmărire a 
absolvenţilor (http://absolventi.utcb.ro). 

 

II.9.2. Politici şi strategii pentru asigurarea calităţii  

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti are o politică a calităţii centrată pe clienţii interni 
(studenţi, masteranzi, doctoranzi) şi orientată către excelenţa serviciilor şi activităţilor realizate. 

Obiectivele UTCB privind calitatea sunt: 

identificarea şi aplicarea celor mai bune practici de ţinere sub control şi îmbunătăţire continuă a 
procesului de învăţământ (predare-învăţare, urmărire şi sprijinire a progresului realizat de studenţi 
şi evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite de aceştia); 

implementarea de criterii şi de proceduri de evaluare a calităţii pe toate segmentele procesului de 
învăţământ; 

introducerea feed-back-ului de la studenţi, absolvenţi şi angajatori, privind structura şi calitatea 
prestaţiei educaţionale şi îmbunătăţirea acesteia în consecinţă; 

identificarea cerinţelor şi aşteptărilor reale ale mediului socio-economic privind competenţele 
absolvenţilor fiecărei specializări, corelarea acestora cu experienţa universităţii şi cu practica 
europeană si internaţională. 

Obiectivele generale ale asigurării calităţii sunt: 

Utilizarea unor sisteme noi pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor educaţionale şi de 
cercetare în UTCB; 

 Utilizarea de metode şi instrumente adecvate pentru îndeplinirea criteriilor stabilite în 
Metodologia ARACIS; 

Îmbunătăţirea performanţelor profesionale prin evaluarea, autoevaluarea şi ierarhizarea anuală a 
cadrelor didactice, pe baza unor criterii de evaluare de maximă exigenţă; 
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Îmbunătăţirea calităţii programelor de studii şi a programelor analitice prin evaluarea periodică a 
acestora, pe baza unor criterii de evaluare interne şi internaţionale; 

Îmbunătăţirea calităţii managementului instituţional; 

Creşterea nivelului de satisfacţie pentru toti angajaţii prin îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare 
a activităţilor, prin stabilirea unui sistem modern de ierarhizare, prin corelarea volumului şi calităţii 
activităţilor şi competenţelor cu nivelul de retribuire etc.; 

Realizarea unui sistem modern de diseminare şi comunicaţional cu toate părţile implicate 
(societate, mediu academic, autorităţi, studenţi, cursanţi, doctoranzi etc.); 

Creşterea nivelului de pregătire al studenţilor pentru integrarea acestora în spaţiul european şi 
pentru asigurarea compatibilităţii şi comparabilităţii cu diplomele europene în domeniile de studii 
din UTCB; 

Implementarea unui sistem de urmărire (monitorizare) a capacităţii de angajare a absolvenţilor; 

Înfiinţarea si gestionarea bazei de date si informaţii privind evaluarea şi asigurarea instituţională a 
calităţii;  

Perfecţionarea sistemului de credite transferabile, inclusiv în cadrul studiilor doctorale; 

Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin studii externe sau prin activităţi de cercetare, 
consultanţă, sau colaborări cu unităţi administrative sau de producţie; 

Creşterea numărului şi volumului de colaborări internaţionale şi europene atât în activitatea 
didactică cât şi în cea de cercetare; 

Creşterea informatizării procesului didactic prin dotarea sălilor de curs, comunicarea informatică 
cu studenţii şi cursanţii, prezentarea on-line a cursurilor etc.; 

Dotarea laboratoarelor de cercetare şi a celor didactice în vederea actualizării nivelului de 
cunoştinţe a studenţilor şi a nivelului cercetărilor din cadrul UTCB; 

Asigurarea perfecţionării în domeniile UTCB prin studii de master, studii postuniversitare, studii 
doctorale la un nivel ştiinţific ridicat pentru a putea concura pe piaţa internă şi europeană; 

Conceperea şi implementarea unui sistem de management al calităţii (SMC) pentru procesul 
didactic şi administrativ; 

Actualizarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii pentru procesul de cercetare-
dezvoltare.  
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II.9.3. Evaluarea periodică si monitorizarea programelor de studiu  

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti a implementat şi certificat un sistem de 
management al calităţii pentru procesele didactice şi de cercetare. Sistemul certificat a fost 
proiectat în conformitate cu standardul IWA 2 care trasează liniile directoare pentru aplicarea ISO 
9001 în domeniul educaţiei”.   

Documentaţia SMC al UTCB cuprinde proceduri specifice pentru procesul de învăţământ, care 
încep de la planificarea programelor de studii şi continuă cu evaluarea proceselor didactice şi 
monitorizarea periodică a acestora. 

Pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii, a planurilor de 
învăţământ şi a programelor analitice, UTCB utilizează procedurile PO-06 Controlul si evaluarea 
procesului didactic, PO-07 Proiectarea şi dezvoltarea programelor de studii, PO-08 Elaborarea, 
aprobarea şi administrarea statelor de funcţiuni, PO-09 Elaborarea, aprobarea şi administrarea 
programelor analitice.  Procedurile cuprind şi instrumentele necesare pentru conceperea unui 
sistem informatice care sa gestioneze Planurile de învăţământ şi să genereze diferite tipuri de 
rapoarte necesare pentru evaluarea comparative a programelor de studii. 

Procedurile stabilesc principiile, metodele şi criteriile în baza cărora se iniţiază elaborarea, 
aprobarea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor de studiu şi a planurilor de 
învăţământ în cadrul UTCB, indiferent de specializare şi indiferent de nivelul serviciului 
educaţional (licenţă, masterat, doctorat), în vederea asigurării calităţii educaţiei, a satisfacerii 
aşteptărilor beneficiarilor şi a standardelor de calitate din învăţământul superior. Prin aplicarea 
procedurilor se realizează: 

asigurarea sistemului de competenţe necesare unui absolvent, indiferent de specializare, 
asigurarea compatibilităţii structurii curriculare de la UTCB cu cele ale unor universităţi europene 
de prestigiu, ca element important pentru recunoaşterea diplomelor UTCB în ţările Uniunii 
Europene; 

corelarea planurilor de învăţământ ale facultăţilor din cadrul UTCB; 

îmbunătăţirea corelării planurilor de învăţământ cu programele analitice ale disciplinelor 
curriculare şi evitarea suprapunerilor tematice redundante (cu excepţia cazurilor în care sunt 
dezvoltate şi aprofundate cunoştinţele din amonte pe fluxul educaţional, cu scopul dezvoltării şi 
aprofundării domeniului de studiu).  

Conţinutul disciplinelor, precum şi existenţa unei discipline în Planurile de învăţământ este 
condiţionată de feedback-ul studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor. Acesta se obţine la 
finalizarea fiecărei discipline, în conformitate cu procedura aferentă şi este supus analizei în 
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cadrul şedinţelor de departament şi în Consiliul facultăţii, fiind adus la cunoştinţa Comisiei pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii pe facultate. 

Şeful Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii la nivel de facultate planifică şi coordonează 
activitatea de monitorizare a activităţii didactice din punct de vedere organizatoric şi al 
conţinutului disciplinelor predate la nivel de facultate, numind echipele de monitorizare şi 
raportând rezultatele Comisiei centrale pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de UTCB. 

La finalul fiecărui an de studii universitare de licenţă, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii la nivel de facultate analizează nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea 
profesională şi personală asigurată de facultate, informaţiile obţinute reprezentând date de 
intrare în procesul de îmbunătăţire a calităţii programelor de studii ale ciclurilor viitoare de 
studenţi (vezi procedura operaţională PO-12_Evaluare satisfactie clienti, Anexa 2 şi 3). 

Periodic, la încheierea fiecărui ciclu de studii, are loc o revizuire a structurii programelor de licenţă, 
a planurilor de învăţământ şi a programelor analitice, inclusiv prin consultarea unor specialişti din 
domeniul educaţiei (din alte facultăţi sau instituţii), dar şi din rândul angajatorilor, al 
reprezentanţilor pieţei muncii sau al unor organizaţii profesionale reprezentative, cu atragerea şi 
participarea activă a celor mai buni studenţi/masteranzi şi absolvenţi (vezi procedura PO-
12_Evaluare satisfactie clienti, Anexa 4 şi 5).  

Activitatea de audit (evaluare) a disciplinelor din planurile de învăţământ aferente domeniilor şi 
specializărilor din UTCB reprezintă o pârghie importantă de control şi îmbunătăţire a procesului 
educaţional. 

Pentru evaluarea disciplinelor din Planurile de învăţământ în cadrul UTCB se utilizează 
Metodologia de desfăşurare şi finalizare a auditului disciplinelor. 

Revizuirea structurii programelor de licenţă/masterat/şcoală doctorală, a planurilor de 
învăţământ şi a programelor analitice are ca date de intrare şi rezultatele proceselor de 
benchmarking în raport cu alte universităţi din ţară şi din străinătate efectuate de Comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii pe facultate. 

Anual, Comisia centrală pentru evaluarea şi asigurarea calităţii întocmeşte un Raport de evaluare 
internă privind calitatea serviciilor educaţionale şi de cercetare din UTCB. Acest raport este adus 
la cunoştinţa clienţilor şi celorlalte părţi interesate, prin afişare sau prin publicare şi este pus la 
dispoziţia organismelor abilitate pentru evaluarea externă a calităţii serviciilor educaţionale şi de 
cercetare ştiinţifică. Pe baza acestui raport şi a rapoartelor de evaluare a disciplinelor, se 
elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică.  
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II.9.4. Obiectivele calităţii în anul universitar 2016 -2017 si gradul de îndeplinire al acestora în 
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti  

Pentru obţinerea unui nivel calitativ corespunzător proceselor educaţionale din UTCB s-au definit 
şi aprobat obiectivele generale următoare:  

 definirea coerenta a proceselor de pregătire, pentru fiecare facultate şi armonizarea 
acestora la nivelul universităţii; 

 definirea coerenta a proceselor administrative, tehnice şi economice şi implementarea 
procedurilor sistemului de control managerial intern pentru aceste procese; 

 identificarea si actualizarea permanentă a informaţiilor privind îmbunătăţirea continuă a 
criteriilor şi a procedurilor de evaluare a performanţelor personalului; -2017 

 îmbunătăţirea proceselor de audit şi utilizarea rezultatelor acestora în scopul îmbunătăţirii 
calităţii activităţilor. 

 

Obiectivele specifice măsurabile urmărite pentru creşterea calităţii în Universitatea Tehnică de 
Construcţii Bucureşti au fost: 

Nr. 
crt. 

Obiectivele calitatii Activitatile propuse Responsabilitati 
Termen
e de 
realizare 

Indeplinirea 
obiectivelor 

1. 
 

Cresterea calitatii 
proceselor didactice. 

Auditul disciplinelor; 
Imbunatatirea politicii in 
domeniul calitatii. 
 

Consiliul calitatii; 
Prorector cu 
activitati 
didactice; 
Departamentul 
de Management 
al calitatii. 

Perman
ent 

A fost 
continuată 
activitatea de 
audit a 
disciplinelor la 
nivelul 
facutăţlor şi au 
fost elaborate 
Planuri de audit 

 2. 
 

Instruirea personalului 
propriu in domeniul 
asigurarii si al 
managementului 
calitatii activitatilor 
didactice si de 
cercetare. 

Intocmirea programului 
anual de instruire in 
domeniul S.M.C.; 
Perfectionarea pregatirii 
personalului prin 
participarea la instruiri. 
 

Departamentul 
de Managemet al 
Calitatii UTCB. 

Conform 
program
ului de 
instruire 

S-a respectat 
programul de 
instruire 

4 Auditul S.M.C. Audit de supraveghere. Consiliului Aprilie A fost efectuat 
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conform  standardului 
SR EN ISO 9001 : 
2008. 

Calitatii; 
Depatamentul de 
Management al 
Calitatii. 

2016 auditul şi s-a 
pregătit 
sistemul pentru  
auditul de 
recertificare 

5. 
 

Organizarea si 
completarea activitatii 
de Control managerial 
intern si elaborarea 
unor noi proceduri 
pentru a OSGG nr. 400 
din 2015 si OSGG nr. 
200 din 2016 

Organizare activitati 
pentru Controlul 
managerial intern 
Elaborare proceduri 
pentru managementul 
riscurilor; 
Procedurarea 
activitatilor economice, 
resurse umane si ale 
celor general -
administrative. 

Consiliul de 
administratie; 
Rector; 
Departamentul 
de Management 
al Calitatii; Sefii 
compartimentelo
r economico-
administrative; 
Auditul intern. 

Octombr
ie 2016 

Au fost 
elaborate 
proceduri 
pentru Sistemul 
de control 
managerial 
intern pentru 
procesele 
identificatela 
Direcţia 
Resurse umane 
şi la Direcţia 
General 
Administrativă 

7 Implementarea 
rezultatelor procesului 
de evaluare în cadrul 
planurilor de 
invăţământ şi a fişelor 
disciplinelor pentru 
ciclul I licenţă si ciclul 
II master 

Revizuirea Planurilor de 
invatamant cu 
aprobarea Consiliilor 
profesorale 

Consiliile 
Profesorale 
 Decanii 
facultăţilor 
Directorii de 
departamente 
 

Aprilie 
(Anual) 

Îndeplinit 

 
8. 
 

Evaluarea periodica a 
calitatii activitatilor 
personalului didactic 
in scopul promovarii 
pe alte functii. 

Evaluarea de catre 
studenti a personalului 
didactic; 
Evaluarea colegiala; 
Prelucrarea rezultatelor 
evaluarii. 

Decani; Directori 
de departamente; 
Consiliul calitatii; 
Departamentul 
de Management 
al Calitatii.  

Perman
ent  

Au fost 
evaluate toate 
cadrele 
didactice din 
UTCB care au 
avut dosare de 
promovare  

9. 
 

Imbunatatirea 
periodica a nivelului 
indicatorilor de 
performanta pentru 
criteriile de evaluare a 
calitatii de nivel de 

Analiza indicatoriilor de 
performanta privind 
domeniile si criteriile de 
asigurare a calitatii. 

Consiliul calitatii; 
Consiliul de 
administratie.  

Perman
ent 

Proces 
permanent 
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UTCB. Propuneri de 
imbunatatire a 
indicatorilor de 
performanta. 

10. 
 

Imbunatatirea 
activitatii in cadrul 
Scolii doctorale. 
 
 

Analiza rezultatelor 
obtinute in cadrul Scolii 
doctorale. 

Scoala doctorala; 
Director Scoala 
Doctorala; 
Conducatori de 
doctorat. 

Perman
ent 

Proces 
permanent 

11. 
 

Promovarea continua 
la nivelul UTCB a 
principiului “orientarii 
catre client“. 

Asigurare de servicii 
de consultanta pentru 
studenti; 
 
 
 
Perfectionarea 
chestionarelor de opinie. 

Consiliul de 
administratie; 
Rector; 
 Prorectorul cu 
activitatea 
didactica; 
Departament de 
Consiliere si 
Orientare in 
Cariera; 
Departament de 
Managementul 
Calitatii. 

Perman
ent 
 
 
 
 
 

Proces 
permanent 

12. 
 
 
 

Imbunatatirea 
sistemului de lucru cu 
liceele care furnizeaza 
un numar semnificativ 
de studenti pentru 
UTCB. 

Identificarea cerintelor 
studentilor si altor parti 
interesate; Incheierea de 
protocoale de colaborare 
cu diferite licee pentru 
atragerea de viitori 
studenti; Promovarea 
unor actiuni comune ale 
cadrelor didactice din 
invatamantul 
preuniversitar cu cele din 
UTCB; 
Organizarea “Zilei 
Portilor Deschise“. 

Rector, decani, 
directori de 
departamente, 
Consiliul Calitatii. 

Perman
ent 

Proces 
permanent 

13. 
 
 
 

Cresterea numarului 
de lucrari publicate de 
catre cadrele 
universitare din UTCB 

Elaborarea si publicarea 
de studii in reviste de 
prestigiu din tara si din 
strainatate, participarea 

Colectivul de 
cadre didactice al 
UTCB. 

Perman
ent 

Proces 
permanent 
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in reviste cotate in 
baze de date 
internationale. 

la manifestari stiintifice 
nationale si 
internationale. 

14. 
 
 
 

Imbunatatirea 
activitatii de cercetare 
stiintifica la nivelul 
facultatilor/ 
departamentelor din 
UTCB. 

Incurajarea activitatii de 
cercetare in parteneriat 
cu mediul de afaceri;  
Dezvoltarea proiectelor 
de cercetare inter-
departamente  si inter-
facultati. 

Prorectorul cu 
activitatea de 
cercetare 
stiintifica; 
Departamentul 
de Management 
al Cercetarii, 
Dezvoltarii si 
Inovarii 
(D.M.C.D.I.) 

Perman
ent 

Proces 
permanent 

15. 
 
 

Imbunatatirea 
sistemului de 
promovare a imaginii 
UTCB. 
 
 

Cresterea numarului 
materialelor de 
promovare ale UTCB in 
limba romana si in limbi 
straine; 
Diversificarea 
informatiilor pe site-ul 
UTCB in limba romana si 
engleza; Diversificarea 
parteneriatelor pentru 
promovarea imaginii 
UTCB pe plan national si 
international. 

Senatul UTCB, 
Consiliul Calitatii; 
Departamentul 
de Relatii 
Internationale. 

Perman
ent 

Proces 
permanent 

16. Implementarea 
sistemului informatic 
pentru asigurarea 
calitatii – SIMCEC. 

Finalizarea verificării 
sistemului SIMCEC; 
Incarcarea bazelor de 
date cu Planurile de 
invatamant si Fisele 
disciplinelor; Asigurarea 
nivelurilor de acces in 
sistem.  

Facultati, 
departamente.  
 

Actualiz
are 
perman
enta 

Implementarea 
sistemului 
nefinalizata 

 

II.9.5. Indicatori de performantă utilizaţi de UTCB pentru asigurarea calităţii proceselor 

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti are o bună reputaţie, reflectată de nivelul de 
pregătire al personalului didactic, de semnificativele contribuţii la patrimoniul ştiinţific şi cultural 
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la nivel naţional şi internaţional, de organizarea şi conducerea pe bază de principii manageriale 
moderne şi de faptul că întreaga activitate este orientată spre formarea profesională de înalt nivel 
a studenţilor, doctoranzilor şi cursanţilor.  

Activităţile manageriale ale universităţii, ale facultăţilor, departamentelor, ale serviciilor 
administrative, sunt îndreptate spre îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor de educaţie, de 
cercetare ştiinţifică şi a serviciilor profesionale în domeniul ingineriei. 

U.T.C.B. consideră că asigurarea calităţii serviciilor educaţionale este astăzi o opţiune 
fundamentală pentru adaptarea la nevoile în continuă schimbare ale mediului economico-social, 
conştientizând faptul că universităţile care sunt competitive pe plan naţional şi internaţional şi-au 
dezvoltat şi îşi îmbunătăţesc permanent mecanisme interne de evaluare şi promovare a calităţii. 

Pornind de la misiunea sa de educaţie şi formare profesională la un înalt nivel, U.T.C.B. şi-a 
propus să promoveze o cultură a competenţei ştiinţifice şi tehnologice, să ofere studenţilor un 
învăţământ de calitate, adaptat cerinţelor şi nivelului actual şi de viitor al cunoaşterii în domeniu şi 
să îmbunătăţească continuu serviciile sale educaţionale şi conexe.    

Pentru creşterea calităţii în UTCB sunt implementate proceduri care să asigure calitatea tuturor 
activităţilor si în primul rând ale celor manageriale, educaţionale si de cercetare. 

Documentaţia specifică a sistemului de management al calităţii a fost revizuită si are următoarea 
structură: 

 manualul calităţii, care prezintă sistemul de management al calităţii UTCB Bucureşti, 
structura organizatorică, responsabilităţile, procesele sistemului de management al 
calităţii şi interacţiunile dintre acestea, precum şi structura documentelor utilizate, pentru 
a asigura implementarea politicii şi a obiectivelor în domeniul calităţii; 

 proceduri generale ale sistemului de management al calităţi, care reprezintă forma 
documentaţiei de bază utilizată pentru implementarea şi menţinerea sistemului de 
management al calităţii; 

 proceduri operaţionale elaborate pentru planificarea, măsurarea şi îmbunătăţirea 
proceselor didactice şi a celor de cercetare. 

Prin activitatea sa curentă Departamentul de Management al calităţii s-a ocupat de realizarea 
înregistrărilor calităţii conform fiselor de înregistrări anexe ale procedurilor de sistem şi 
operaţionale. Aceste proceduri conduc la: 

 îmbunătăţirea performanţelor profesionale prin evaluarea şi autoevaluarea anuală a 
cadrelor didactice, pe baza unor criterii de evaluare de maximă exigenţă; 
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 implicarea studenţilor în procesul de evaluare şi asigurare a calităţii; 

 îmbunătăţirea calităţii programelor de studii şi a programelor analitice prin evaluarea 
periodică a acestora, pe baza unor criterii de evaluare interne şi internaţionale;  

 urmărirea evoluţiei absolvenţilor; 

 îmbunătăţirea calităţii managementului instituţional. 

II.9.6. Activitatea de control managerial intern 

Controlul managerial intern pentru instituţiile publice, reglementat de Ordinul nr. 400, pentru 
aprobarea Codului controlului, intern managerial al entitatilor publice, emis de Secretarul General 
al Guvernului, publicat în M.Of.Nr.444 din 22 iunie 2015 si a Ordinului nr. 200 din 26 februarie 
2016, privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 
400/2015 publicat în: M. Of. nr. 275 din 12 aprilie 2016, a stat la baza proceselor de decizie şi de 
organizare a activităţilor specifice la nivelul UTCB prin aplicarea de măsuri pentru îndeplinirea 
celor 25 de standarde prevăzute de ordin.  

Conform actualelor reglementari în domeniu fiecare entitate publică este responsabila cu 
implementarea şi evaluarea/auto-evaluarea unui sistem de control intern/managerial. 

Sistemul de control intern/managerial la nivelul UTCB este conceput şi reprezintă ansamblul 
politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către managementul şi personalul UTCB, 
în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru:  

 atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung, într-un mod economic, eficient si 
eficace; 

 respectarea regulilor externe a politicilor şi a regulilor managementului;  

 protejarea bunurilor şi a informaţiilor;  

 prevenirea şi depistarea fraudelor si greşelilor;  

 calitatea documentelor de contabilitate si producerea în timp util de informaţii de 
încredere, referitoare la segmentul financiar şi de management. 

Comisia de monitorizare şi îndrumare metodologică cu privire la sistemul de control 
intern/managerial al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti a stabilit obiectivele generale 
ale UTCB şi activităţile necesare pentru îndeplinirea acestor obiective şi îmbunătăţirea continuă a 
calităţii proceselor. 
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În anul 2015 şi 2016 au fost elaborate proceduri operaţionale pentru procesele din următoarele 
structuri: 

 Şcoala doctorală; 

 Bibliotecă şi Editura Conspress; 

 Direcţia tehnică; 

 Direcţia general administrativă; 

 Direcţia economică. 

Aceste proceduri au completat Sistemul de control managerial şi răspund Codului de control 
intern şi standardelor de performanţă cerute prin Ordinul nr. 400, pentru aprobarea Codului 
controlului, intern managerial al entitatilor publice, emis de Secretarul General al Guvernului.   

 

II.10. Activitatea Bibliotecii U.T.C.B. în anul 2016 

Biblioteca Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti este parte integrantă din sistemul 
naţional de învăţământ superior. Biblioteca asigură suportul infodocumentar pentru toate 
disciplinele studiate conform programelor de învăţământ, precum şi pentru cercetarea ştiinţifică 
desfăşurate în cadrul universităţii. 

Prin toată activitatea sa, biblioteca răspunde necesităţii de creştere a ofertei de materiale 
educaţionale conform planul ui strategic adoptat. 

Întreaga activitate a personalului bibliotecii urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective: 

- dezvoltarea, organizarea şi gestionarea colecţiei de carte, 

- extinderea accesului la informaţie prin valorificarea colecţiilor existente, 

- dezvoltarea în continuare a bazei de date existente, 

- informarea permanentă a utilizatorilor despre noile achiziţii de publicaţii ale bibliotecii. 

Activitatea de dezvoltare, organizare şi gestionare a colecţiilor de carte s-a concretizat în 
achiziţionarea unui număr de 397 titluri (754 volume). Cea mai mare parte a publicaţiilor a fost 
achiziţionată prin donaţii (173 titluri) şi doar un număr de 10 titluri au fost cumpărate. 

Din totalul de 397 titluri s-au achiziţionat: 

- cărţi în limba română: 262 titluri 

- cărţi ale autorilor români scrise în limbă străină: 64 titluri  
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- cărţi străine: 71 titluri.  

Publicaţiile intrate în bibliotecă în anul 2016 răspund cerinţelor de informare ale utilizatorilor 
proprii, majoritatea lor fiind teze de doctorat (174 titluri), cărţi ale cadrelor didactice din 
universitate (77 titluri), cursuri universitare. Din păcate, în ceea ce priveşte cartea tehnică străină, 
anul trecut s-au achiziţionat doar 15 titluri. De asemenea s-a constatat o scădere a numărului de 
publicaţii tipărite la editura Conspress. Astfel, în anul 2016 au intrat în bibliotecă doar 32 de titluri 
tipărite la editura universităţii, şi acestea într-un număr redus de exemplare (5 exemplare / titlu). 
În această situaţie, biblioteca nu poate răspunde decât în foarte mică măsură cererilor de 
imprumut ale studenţilor pentru aceste cărţi care sunt în general cursuri sau îndrumătoare de 
laborator. 

 Biblioteca U.T.C.B. a venit în sprijinul utilizatorilor săi (studenţi, masteranzi, doctoranţi, cadre 
didactice) punând la dispoziţia lor fondul de publicaţii existent şi asigurând împrumutul la 
domiciliu al publicaţiilor precum şi studierea acestora în sălile de lectură existente. 

Împrumutul de publicaţii s-a dezvoltat pentru toate domeniile de specialitate studiate în facultăţile 
din universitate, după cum se reflectă în tabelul de mai jos: 

   

 

Publicatii repartizate pe facultati

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Ingineria
Instalatiilor

Constructii
Civile,

Industriale si
Agricole

Hidrotehnica Geodezie,
Drumuri, Cai

Ferate si
Poduri

Utilaj in
Constructii

Total publicatii
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Biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor săi şi catalogul on-line Digilib – unde marea majoritate a 
înregistrărilor fulltext o reprezintă tezele de doctorat, dar se pot accesa şi înregistrări fulltext ale 
unor cărţi ale cadrelor didactice din universitate. Din păcate în anul 2016 biblioteca nu a mai 
primit tezele de doctorat susţinute în universitate şi în format electronic, deci acestea nu mai pot 
fi găsite şi în formă fulltext în catalogul on-line. 

Pentru toate publicaţiile intrate în bibliotecă s-au făcut descrieri bibliografice respectând 
standardele internaţionale şi au fost tipărite fişe de catalog necesare în activitatea curentă din 
bibliotecă. Toate descrierile bibliografice au fost înregistrate în baza de date a bibliotecii, astfel 
încât tot fondul de publicaţii se regăseşte şi în catalogul on-line Digilib. 

Dezvoltarea bazei de date şi accesul la catalogul on-line Digilib permit utilizatorilor bibliotecii 
informarea rapidă asupra colecţiilor. Studenţii, masteranzii, doctoranzii şi cadrele didactice din 
universitate au acces prin catalogul on-line la întregul fond de publicaţii al bibliotecii care numără 
151.829 înregistrări. 

Baza de date cuprinde cărţi, periodice şi articole de revistă organizate alfabetic, după titlu. 

Total înregistrări în baza de date : 151.829, din care: 

 cărţi   : 136.481 

 periodice  : 2.113 

 articole de revistă : 13.235 

Interesul pentru informare al utilizatorilor a crescut în anul 2016, acesta reflectându-se atât în 
numărul crescut al vizitelor la biblioteci, cât şi prin accesarea resurselor din reţeaua bibliotecii: 

 vizite la bibliotecă     29.295 

 vizite virtuale la resursele bibliotecii  32.018 

Funcţionarea catalogului on-line este verificată zilnic astfel încât să nu existe sincope în utilizarea 
acestuia de către cei dornici de informaţii. 

Site-ul bibliotecii a fost actualizat cu lucrările de referinţe ale bibliotecii Repertoriul periodicelor 
străine, Cărţi noi intrate în bibliotecă, Bibliocon şi Bibliografia tezelor de doctorat care vin în sprijinul 
cititorilor oferindu-le ulitimele noutăţi. 

Biblioteca s-a implicat în promovarea bazelor de date la care Universitatea Tehnică de Construcţii 
din Bucureşti este abonată prin programul ANELIS +. Pentru a veni în sprijinul celor interesaţi sunt 
oferite toate informaţiile  necesare pentru accesarea bazelor de date atât în lucrarea Repertoriul 
periodicelor străine aflată pe site-ul bibliotecii cât şi la avizierele aflate la bibliotecile facultăţilor. 
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Biblioteca a continuat şi în anul 2016 acţiunea de arhivare a articolelor de specialitate găzduite de 
bazele de date la care avem acces prin programul ANELIS +. 

S-au arhivat articole din următoarele reviste de specialitate: 

 International Journal of Heat and Fluid Flow - 904 articole; 

 International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences -1526 articole; 

 International Journal of Refrigeration – 844 articole. 

O activitate importantă desfăşurată în cadrul bibliotecii o reprezintă împrumutul la domiciliu al 
publicaţiilor existente în colecţiile noastre. Principalii utilizatori ai acestui serviciu oferit de 
bibliotecă sunt studenţii şi masteranzii. De asemenea, biblioteca asigură şi studiul la sălile de 
lectură existente. Numărul total de utilizatori înscrişi la bibliotecă este de 5.523, din care 491 sunt 
utilizatori noi înscrişi.  

În anul 2016 biblioteca a înregistrat un număr de 75.107 împrumuturi la domiciliu. Din totalul de 
publicaţii împrumutate 74.489 au fost cărţi, iar 618 au fost periodice. 

O altă acţiune desfăşurată în anul 2016 a fost efectuarea inventarelor parţiale la 2 biblioteci filiale 
după cum urmează : 

 Biblioteca Facultăţii de Hidrotehnică unde s-au inventariat 4.043 exemplare (55 titluri); 

 Biblioteca Facultăţii CFDP şi Facultăţii de Geodezie unde s-au inventariat 5.015 exemplare 
(44 titluri) 

În anul 2016 s-a realizat eliminarea din colecţiile bibliotecii a 5.006 exemplare de publicaţii 
perimate fizic sau moral. Această casare a fost operată atât în registrele inventar ale bibliotecii 
cât şi în baza de date existentă. 

În perioada martie 2016-iulie 2016 personalul bibliotecii a desfăşurat o amplă activitate pentru 
mutarea colecţiilor bibliotecii Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole şi ale bibliotecii 
Cadrelor didactice în sediul nou amenajat ca urmare a reabilitării clădirii care găzduieşte 
Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole. Astfel s-au mutat şi apoi s-au aşezat la 
cotă 109.051 publicaţii. 

În concluzie, prin toată activitatea desfăşurată de personalul bibliotecii s-a urmărit asigurarea 
accesului utilizatorilor noştri la întreg fondul de publicaţii existent, fie prin accesarea bazei de 
date, fie prin consultarea publicaţiilor tipărite care există în bibliotecile filiale. 
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II.11. Activitatea Editurii CONSPRESS în anul 2016 

Activitatea Editurii Conspress a avut şi în anul 2016 ca obiectiv principal tipărirea unui număr cât 
mai mare de publicaţii. Un alt obiectiv aflat în vedere a fost şi creşterea vânzărilor prin intermediul 
librăriei ce funcţionează în cadrul editurii. Pentru o mai eficientă activitate în editură s-a încercat 
creionarea unui plan editorial care să ne ajute la aprovizionarea ritmică cu materiale consumabile. 
De asemenea pe durata întregului an s-a urmărit ca rapotul dintre venituri şi cheltuieli să se 
menţină la un nivel care să permită înlocuirea utilajelor uzate. 

În cadrul Editurii CONSPRESS personalul auxiliar s-a diminuat continuu (pensionare), ceea ce a 
dus la situaţia ca unele activităţi să se desfăşoare mai încet, iar în unele locuri de muncă să nu se 
poată asigura personal calificat. Activitatea din cadrul editurii s-a desfăşurat în permanenţă, în 
condiţii foarte bune, bazate pe respect reciproc şi bună colaborare. De altfel personalul editurii a 
avut şi are o colaborare fructuoasă, atât cu cadrele didactice, cât şi cu pesonalul celorlalte direcţii 
şi departamente ale UTCB. 

Activitatea Editurii Conspress a avut şi în anul 2016 ca obiectiv principal editarea şi tipărirea unui 
număr cât mai mare de publicaţii specifice domeniilor de studiu în cadrul universităţii şi creşterea 
vânzărilor prin intermediul librăriei ce funcţionează în cadrul editurii şi a colaborării fructuoase cu 
librăria AGIR. De asemenea pe durata întregului an s-au urmărit ca raportul dintre venituri şi 
cheltuieli să se menţină la un nivel care să permită înlocuirea utilajelor uzate. Din acest motiv în 
anul 2016 s-a achiziţionat un echipament digital de multiplicare color RICOH. 

Situaţie statistică Editura CONSPRESS
anul 2016

50%47%

3%

Venituri editura (lei) Cheltuieli editura (lei) Regie virată în Venituri proprii - UTCB (lei)

 

Prin editarea şi tipărirea revistei ASCB în cadrul editurii CONSPRESS, cât şi a diferitelor pliante de 
promovare a Asociaţiei Studenţilor la Construcţii din Bucureşti, aceasta a dus la o bună 
colaborare cu membrii asociaţiei, cât şi susţinerea activităţii în cadrul ASCB. 
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Dacă în anul 2015, din vânzarea cărţilor s-au obţinut încasări în valoare de 99.817,00 lei, la care a 
fost adăugat soldul iniţial de 123.232,00 lei (deblocări fonduri ani precedenţi) şi s-au cheltuit 
155.652,00 lei (din care 63.179,00 lei reprezintă valoarea echipamentelor achiziţionate în ultimul 
trimestru al anului 2015), în anul 2016 s-au obţinut încasări în valoare de 78.043,00 lei, la care s-a 
adăugat soldul iniţial de 41.327,00 lei (deblocări fonduri ani precedenţi) şi s-au cheltuit 110.992,50 
lei (din care 29.106,00 lei reprezintă valoarea echipamentului achiziţionat în ultimul trimestru al 
anului 2016). 

Cheltuielile materiale din fondul universităţii (venituri proprii) au scăzut în anul 2016 cu 35% faţă 
de anul 2015. Aceste materiale sunt utilizate pentru executarea altor tipuri de activităţi/servicii în 
cadrul Editurii Conspress pe baza referatului comandă avizat de Direcţia Economică, pentru uzul 
intern al UTCB-ului pentru care nu se percep bani de la beneficiar : 

 Tipărit cursuri, broşuri, îndrumare de laborator, etc., pentru Biblioteca UTCB; 

 Tipărit rezumate teze doctorat (conform indicaţiilor Departamentului Şcoala 
Doctorală); 

 Tipărit şi multiplicat cataloage, acte, formularistică internă, etc. conform referatelor 
comandă primite de la departamentele beneficiare; 

 Broşat arhivă din toate serviciile şi departamentele UTCB; 

 Recondiţionat cărţi, registre, cataloage, etc.; 

 Caşerat panouri şi table. 

De asemenea în cadrul editurii Conspress au fost tipărite: 

- în anul 2016 - 24 titluri noi 

- 3.426 exemplare - 183 exemplare au fost predate în fondul bibliotecii 

- 3.697 exemplare vândute în librăria editurii. 

În anul 2016 Editura Conspress a participat cu stand de carte universitară la a XXIII-a ediţie a 
târgului de carte GAUDEAMUS, unde a fost făcută publicitate atât editurii, cât şi universităţii. De 
asemenea, editura a fost prezentă cu stand de carte şi la conferinţele organizate în cadrul 
universităţii. De altfel editura prin site-ul www.conspress.ro şi prin contul deschis pe reţeaua de 
socializare Facebook – Editura Conspress îşi promovează fiecare nouă apariţie, anunţă 
participarea la târguri şi primeşte comenzi de carte on-line. 

Prin colaborarea fructuoasă cu librăria AGIR valoarea încasărilor din vânzarea publicaţiilor prin 
librăria AGIR a crescut de la 6.331,00 în anul 2015, la 9.764,18 lei în anul 2016. 
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După cum se observă din situaţia statistică în tabelul de mai jos, dacă în anul 2015 s-au utilizat, 
pentru executarea lucrărilor, atât în cont editură, cât şi cont venituri proprii, un număr total de 
638.629 coli hârtie A4, în anul 2016 au fost utilizate 476.028 coli hârtie A4. 
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II.12. Activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare în UTCB în anul 2016 

În atribuțiile prorectorului responsabil cu cercetarea intra analiza starii cercetarii, dezvoltarii, inovarii si serviciilor de cercetare si 
proiectare din UTCB si prezentarea unui raport anual in acest sens. Pentru anul 2016, analiza se concentreaza asupra (i) 
rezultatelor cercetării, (ii) proiectelor finanțate din fonduri Europene si naționale precum si (iii) asupra contractelor ce cercetare, 
consultanta si prestări servicii încasate si încheiate in 2016. In acest raport sunt prezentate date in extenso, sinteze statistice si 
unele comentarii.  

Prezentul raport are următoarele pârți distincte:  

I. Proiecte/contracte si participare la competiții de finanțare  

A. Proiecte finanțate din fonduri europene  

B. Proiecte internaționale  

C. Inițiativă de atragere a fondurilor  

D. Proiecte naționale  

E. Distribuția pe facultăți si departamente a contractelor de CDI, CPN, PS si SE  

II. Rezultate ale activității de Cercetare, Dezvoltare si Inovare  

F. Rezultate ale activității de cercetare, dezvoltare si inovare – teze de doctorat, publicații, manifestări științifice. 
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I. PROIECTE/CONTRACTE SI PARTICIPARE LA COMPETITII DE FINANTARE 

A. Proiecte finantate din Fonduri Europene AM POCA - derulate in 2016 - 

Nr. 
Crt. 

Titlul proiectului Responsabil Valoare totală 
UTCB 
(lei) 

Data începerii 
finanțării 

Durată 
(luni) 

1 Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel 
național (RO-RISK)/ Cod: SIPOCA 30 

Șef lucr.dr.ing. Florin Pavel 1.889.632,00 17.03.2016 8 luni 

 

B. PROIECTE INTERNATIONALE 

Nr. 

Crt. 
Titlul proiectului Responsabil Departament 

Valoare totală 

(lei) 

Data 
începerii 
finanțării 

1. 

SNOWBALL - Integrarea datelor de teledectie, 
modelare si in-situ pentru evaluarea parametrilor 
stratului de zapada si a hazardelor asociate in 
perspectiva schimbarilor climatice; 
 
Proiect finantat prin Mecanismul Financiar SEE 
(Spatiul Economic European) 2009 – 2014, 
Programul "Cercetare in Sectoare Prioritare" – 
19SEE –SNOWball; Cod EEA-JRP-RO-NO-2013-1-
0285 

UTCB - PARTENER 
 
Prof.dr.ing.  
Radu Constantin 
Gogu 

 

 

HIDRAULICA SI 
PROTECTIA 
MEDIULUI 

592.770,00lei 30/06/2014 
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2. 

Inovare pentru evenimente climatice extreme – 
INXCES  
(nr.UTCB 119/2016) 
ERANET Cooperarea Europeană şi 
Internaţională-Subprogram 3.2-ORIZONT 2020 

UTCB-
CONTRACTOR 
 
Prof.dr.ing.  
Radu Constantin 
Gogu 

 

HIDRAULICA SI 
PROTECTIA 
MEDIULUI 

1.064.258,00lei 10/05/2016 

3. 

Bridging the Gap for Innovations in Disaster 
Resilience-BRIGAID  
(nr.UTCB 127/2016) 
Sursa de finantare: Uniunea Europeana – 
Programul cadru pentru cercetare  
H2020-DRS-2015 
Cod proiect:  
NR.700699/2016 H2020 – GRANT 

UTCB-
CONTRACTOR 
 
Prof.dr.ing. 
Bica Ioan 

 

HIDRAULICA SI 
PROTECTIA 
MEDIULUI 

187.502,50euro 05/2016 

 

De asemenea, UTCB are in derulare cinci proiecte de colaborare bilaterală /comune de cercetare prezentate in tabelul urmator. 

Nr. 

Crt. 
Titlul proiectului Responsabil Departament 

Valoare totală 

(lei) 

Data începerii 
finanţării 

Durată 

(luni) 

1. 

Urban Climate Study of BUCHAREST, 
ROMANIA 
 Sursa de finantare: bugetul de stat 
Programul din PN II: IDEI 
Proiecte comune de cercetare Romania-
Elvetia (RSRP) 
(nr.UTCB 66/2013;67/2013) 

UTCB – 
CONTRACTOR 
 
Conf.dr.ing. Florian 
Petrescu 

CONSTRUCTII 
CIVILE, 
INGINERIE 
URBANA SI 
TEHNOLOGIE 

216.800CHF 
Cofinantare 
romaneasca prin 
UEFISCDI 
64.489CHF 
245.058lei 
Contributia 
financiara elvetiana 
Fondul Tematic 

01/05/2013 36 luni 
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pentru cercetare, 
prin SNSF 
152.311CHF 

2. 

Framework for urban groundwater and 
shallow geothermal energy  e-learning 
platform 
(Nr. contract: 60878/28.07.2016) 
Programul RO01-Asistenţă tehnică şi 
Fondul Bilateral la Nivel Naţional-Măsura 
II-Arii prioritare mediu 
Finanţat Fondul pentru Relaţii Bilaterale 

UTCB – 
CONTRACTOR 
 
Prof.dr.ing.  
Radu Constantin 
Gogu 

HIDRAULICA SI 
PROTECTIA 
MEDIULUI 

85.710,00lei 

(valoare totala 
contract) 

28/07/2016 6 luni 

3. 

Current trends and approaches in urban 
hydrogeology 
(Nr. contract:5722/29.12.2014) 
Fondul pentru Relatii Bilaterale la Nivel 
National Apelul II, RO 01 Asistenta 
Tehnica si Fondul Bilateral la Nivel 
National 

UTCB – 
CONTRACTOR 
 
Prof.dr.ing.  
Radu Constantin 
Gogu 

HIDRAULICA SI 
PROTECTIA 
MEDIULUI 

71.015,33lei 

(valoare totala 
contract) 

14/05/2015 12 luni 

4. 

INTEGRATED HEAT-AIRFLOW-MOISTURE 
MODEL WITHIN ENCLOSURES. 
EXPERIMENTAL VALIDATION – HAM 
(nr.UTCB 6/2014) 
Sursa de finantare: bugetul de stat 
Programul din PN II: IDEI 
Proiecte comune de cercetare Romania-
Franta 
PN-II-ID-JRP-RO-FR-2012-0071 

UTCB-
CONTRACTOR 
 
Conf.dr.ing. 
Teodosiu Cătălin 

 

 

SISTEME 
TERMOHIDRAU
LICE SI DE 
PROTECTIA 
ATMOSFEREI 

 

1.122.750lei 

 
01/01/2014 42 luni 
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5. 

Aquifer intrinsic vulnerability mapping: 
experimentation and theoretical 
development in Romania/ 
FONDUL NAŢIONAL DE CERCETARE 
ŞTIINŢIFICĂ (FNRS)/COLABORARE 
ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNOLOGICĂ DINTRE 
ACADEMIA ROMÂNĂ ŞI VALONIA 
BRUXELLES INTERNATIONAL (WBI) 

UTCB –  
PARTENER 
 
Prof.dr.ing.  
Radu Constantin 
Gogu 

HIDRAULICA SI 
PROTECTIA 
MEDIULUI 

Schimb de 
experienta, valoarea 
se stabileste in 
functie de nr. 
deplasarilor 

12/03/2016 21 luni 

 

UTCB participa la programe externe de mobilități,  după cum urmează: 

Nr. 
Crt. 

Denumire program extern Responsabil Departament Valoare încasata 2016 
(lei) 

Valoare totală 

 

1.  
Erasmus + 
PARTNERSHIP AGREEMENT 
2015-1-CZ01-KA203-013931-P5 
Finanțat Universitatea Tehnică din Cehia 

Golopenţia 
Maftei Elena/ 

Gurgu Mălina 
Iuliana 

Departamentul de limbi 
străine şi comunicare 

17.602,00lei 29.910,00 EURO 

2.  
Erasmus + 
FUTURE MATHEMATICS 
2015-1-FI01-KA203-009044 
Finanţat Universitatea Tehnică din Finlanda 

Mierluş-Mazilu 
Ion 

Matematică şi 
informatică 

22.090,00lei 38.733,00 EURO 

3.  ERASMUS+ 2014/2015 
Cod proiect: 2014-1-RO01-KA103-000044 
Finantator:Comisia Europeana prin ANPCDEFP 

Bugnariu Tudor Inginerie hidrotehnica 523.695,00lei 152.120,00 EURO 

4.  
Grant agreement CEN/2014-02 for M/515 Project 
team leaders and  members in response to 
mandate M/515 phase 1 tasks for the development 

Ştefănescu 
Bogdan Cătălin 

Construcţii metalice, 
managenent şi grafică 
inginerească 

19.391,00lei 
(4.290,00EURO) 

17.160,00 EURO 
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of the 2nd generation of EN Eurocodes;  NEN 

5.  
Grant agreement CEN/2014-02 for M/515 Project 
team leaders and  members in response to 
mandate M/515 phase 1 tasks for the development 
of the 2nd generation of EN Eurocodes;  NEN  

Batali Loretta Geotehnică şi fundaţii 0,00lei  16.255,00 EURO 

6.  

Tehnici si metode de adaptare la schimbarile 
climatice in mediul urban (3C for Cities)/Techniques 
and methods for climate change adaptation for 
cities 

Cheveresan 
Maria 

Inginerie hidrotehnica 52.226,00lei 52.552,00 EURO 

 

C. INITIATIVA DE ATRAGERE A FONDURILOR  

 

          C.1. PROIECTE DEPUSE ÎN COMPETIŢII INTERNAŢIONALE 

Nr. Proiect Director/Responsabil proiect 

crt. Denumire competiţie/proiect 
Calitate 

CO/P* 
Nume Prenume 

1.  ERASMUS+/SAFETY NETWORK IN RUSSIA AND GEORGIA (SAFE REG.) P Burlacu Adrian 

2.  

FONDUL NAŢIONAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ (FNRS)/COLABORARE 
ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNOLOGICĂ DINTRE ACADEMIA ROMÂNĂ ŞI VALONIA 
BRUXELLES INTERNATIONAL (WBI)/  
AQUIFER INTRINSIC VULNERABILITY MAPPING: EXPERIMENTATION AND 
THEORETICAL DEVELOPMENT IN ROMANIA 

P Gogu 
Constantin-
Radu  

3.  H2020-DEMONSTRATING INNOVATIVE NATURE-BASED SOLUTIONS IN CITIES/ 
DEMONSTRATING INNOVATIVE NATURE-BASED SOLUTIONS IN CITIES; TOPIC 

CO Gogu Constantin-
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IDENTIFIER SCC-02-2016-2017 Radu 

4.  

FONDUL NAŢIONAL BILATERAL/ FONDUL PENTRU RELAȚII BILATERALE LA 
NIVELUL PROGRAMULUI RO01 - ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI FONDUL BILATERAL LA 
NIVEL NAȚIONAL/ 
FRAMEWORK FOR URBAN GROUNDWATER AND SHALLOW GEOTHERMAL 
ENERGY  E-LEARNING PLATFORM 

CO Gogu 

Constantin-
Radu  

 

5.  

ERANET-ENSUF, JPI URBAN EUROPE'S FOURTH CALL - THE ERA-NET COFUND 
SMART URBAN FUTURES (ENSUF)/ 
APLICAŢIE INTELIGENTĂ ÎN TIMP REAL PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
AERULUI ÎN MEDIUL URBAN CU ORIENTARE CĂTRE CATEGORIILE SENSIBILE DE 
PERSOANE 

CO Năstase Ilinca 

6.  
PERMANENTLY OPEN CALL FOR OUTLINE PROPOSALS UNDER THE ROMANIAN 
INDUSTRY INCENTIVE SCHEME / 
OPTIMIZED CONCEPT OF THE AIR DIFFUSION SYSTEM OF THE CREW QUARTERS 
FOR THE ISS AND LONG DURATION, DEEP SPACE HABITATION SYSTEMS 

P Năstase Ilinca 

7.  EUROPEAN SPACE AGENCY ESA/ 
CALL FOR OUTLINE PROPOSALS UNDER THE ROMANIAN INDUSTRY INCENTIVE 
SCHEME 

CO Şerbulea Manole-Stelian 

 

*) Calitate UTCB: CO – coordonator; P – partener 

 

C.2. PROIECTE DEPUSE ÎN COMPETIŢII NAŢIONALE 

Nr. Proiect Director/Responsabil 
proiect 
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crt. Denumire competiţie/proiect 
Calitate 
UTCB 
CO/P* 

Nume Prenume 

1.  

RO-AUF, PN III, PROGRAMUL 3 – COOPERARE EUROPEANĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ, 
SUBPROGRAMUL 3.1 BILATERAL/MULTILATERAL/  
INTEGRAREA SISTEMELOR CE UTILIZEAZĂ SURSE DE ENERGIE REGENERABILE ÎN CLĂDIRI ŞI 
MEDIUL URBAN-ISERBATURB  

CO Damian 
Manea 
Andrei 

2.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI , TRANSFER 
DE CUNOASTERE LA AGENTUL ECONOMIC-BRIDGE GRANT/ 
Îmbunătățirea mediului de deshidratare a nămolului provenit din procesul de epurare a apelor 
uzate la SEAU Glina prin optimizarea sistemului de captare si tratare a efluenților  locali 

CO 
 

Croitoru Cristiana 
Verona 

3.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI , TRANSFER 
DE CUNOASTERE LA AGENTUL ECONOMIC-BRIDGE GRANT / 
Optimizarea tehnologiei de epurare mecanică a apelor uzate la SEAU Glina prin îmbunătățirea 
structurii curgerii apei între grătare si deznisipatoare 

CO Sandu Mihnea 

4.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI , TRANSFER 
DE CUNOASTERE LA AGENTUL ECONOMIC-BRIDGE GRANT / 
Dispozitive multi-stage de izolare pentru reducerea riscului de avariere seismică a componentelor 
rețelelor de telecomunicații. 

CO Oprisoreanu Vasile-Virgil 

5.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI , TRANSFER 
DE CUNOASTERE LA AGENTUL ECONOMIC-BRIDGE GRANT / 
Roadmap strategic 2030 al fondului de locuinţe : construcţia şi evaluarea de programe de 
reabilitare masive a eficienţei energetice pornind de la situaţia actuală 

CO Gavan Valentin 

6.  

PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI , TRANSFER 
DE CUNOASTERE LA AGENTUL ECONOMIC-BRIDGE GRANT / 
Transfer de cunoaștere către agentul economic SC Balkan Hydroenergy SRL cu scopul creșterii 
performanței  și a competitivității în vederea optimizării producției de energie din surse 
regenerabile 

P Ilinca 
Cornel 
Dumitru 
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7.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI , TRANSFER 
DE CUNOASTERE LA AGENTUL ECONOMIC-BRIDGE GRANT / 
Instrumente pentru proiectarea acustica a spatilor tehnice din cladiri 

CO Iordache Vlad 

8.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI , TRANSFER 
DE CUNOASTERE LA AGENTUL ECONOMIC-BRIDGE GRANT / 
Instalatie de oxidare avansata pentru eliminarea poluantilor emergenti din apa potabila 

P Racoviteanu  Gabriel 

9.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI , TRANSFER 
DE CUNOASTERE LA AGENTUL ECONOMIC-BRIDGE GRANT/ 
Concepte moderne de evaluare seismică a clădirilor neregulate în plan 

CO Kober Dietlinde 

10.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI , TRANSFER 
DE CUNOASTERE LA AGENTUL ECONOMIC-BRIDGE GRANT / 
Dispozitive disipative multi- strat de oțel, cu capacitate mare de deformare, pentru cuplarea 
pereților de beton 

CO Papurcu Andrei 

11.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI , TRANSFER 
DE CUNOASTERE LA AGENTUL ECONOMIC-BRIDGE GRANT / 
Creşterea competitivităţii companiilor de construcţii în domeniul reabilitării clădirilor de 
patrimoniu prin realizarea transferului de cunoaştere între cercetători şi agentul economic 

CO Țăpuși Daniela 

12.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI , TRANSFER 
DE CUNOASTERE LA AGENTUL ECONOMIC-BRIDGE GRANT / 
Formarea si managementul viiturilor urbane in Municipiul Bucuresti in contextul schimbarilor 
climatice si al presiunilor antropice 

CO Drobot Radu 

13.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/  
Optimizarea eficienţei perdelelor forestiere de protecţie prin teste in tunel aerodinamic cu strat 
limită.  

CO Degeratu Mircea 

14.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Monitorizare GNSS in timp real utilizand senzori cu un cost scazut 

CO Dumitru Paul Daniel 
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15.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Platforma astro-geodezica pentru masuratori de deviatia verticalei in timp real 

CO Călin  Alexandru 

16.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Arzator cu ardere stabila si emisii reduse pentru combustibili gazosi cu putere calorifica scazuta 

P Antonescu Nicolae 

17.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Telescop zenital pentru observatii astro-geodezice 

P Dumitru Paul Daniel 

18.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Validarea experimentală a tehnologiilor de valorificare ecologică a deşeurilor din industria 
energetică in Ingineria Geotehnică 

CO Batali Loretta 

19.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Evaluarea experimentală a eficacității tehnologiei de îmbunătățire a pământurilor slabe prin 
malaxare 

CO Popa Horatiu 

20.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
SISTEM INTEGRAT PENTRU ANALIZA COMPORTAMENULUI ENERGETIC AL MAȘINII 
ASINCRONE TRIFAZATE ÎN REGIM DEFORMANT 

CO Darie Eleonora 

21.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Analizor multiparametric inteligent pentru tratarea rapidă a rănilor – dispozitiv bazat pe 
inteligență artificială 

P Caluianu 
Ionuţ-
Razvan 

22.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/  
“Cercetări pentru stabilirea unor tehnologii de valorificare a deseului: zgura metalurgica, în 
domeniul construcţiilor edilitare” 

CO Condurache  Florentina 
Andreea 
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23.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Rezistența și rigiditatea panourilor de umplutură realizate din zidărie, cu goluri pentru uşă sau 
fereastră, în clădirile de patrimoniu din România de la începutul secolului XX 

CO Barnaure Mircea 

24.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Cercetare experimentala privind validarea deplasarilor terestre prin tehnologii InSAR-GNSS 

P Dumitru  Paul Daniel 

25.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Turbina Eoliana Carcasata de Putere Mica Echipata cu Dispozitive Pasive de Control al Curgerii 

CO Coşoiu Costin Ioan 

26.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Sistem de acoperire a căminelor de vizitare ale reţelelor de canalizare adaptabil la nivelul 
îmbrăcăminţii asfaltice 

P Dima Marian 

27.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Demonstrator experimental al unui amortizor de şină inovativ cu elemente elastice de cauciuc şi 
amortizare cu ulei 

P Răcănel Ionuţ-Radu 

28.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Model WebGIS 3D pentru patrimoniul proprietatilor nationale 

CO Badea 
Ana-
Cornelia 

29.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Evaluare tehnica si economica a unei solutii de micro-cogenerare in scopul unei integrari 
optimizate in cladiri rezidentiale 

CO 
 
Găvan 

 
Valentin 

30.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Sistem Capcana de Vant 

CO Georgescu 
Andrei- 
Mugur 
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31.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Evaluare performanta a impactului atmosferei poluante asupra cladirilor istorice 

CO Ardelean Florinela 

32.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Metode de imbunatatre a calitatii vietii utilizand tehnologii inovative de filtrare a aerului din zone 
urbane poluate 

CO Popescu Răzvan 

33.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Materiale compozite avansate, pe baza de resurse minerale secundare, cu utilizare la 
incapsularea deseurilor radioactive 

CO Saca Nastasia 

34.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Colector solar inteligent cu materiale cu schimbare de faza integrate 

CO Croitoru 
Cristiana 
Verona 

35.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
SISTEME INTELIGENTE PENTRU MONITORIZAREA NIVELULUI DE HIDROCARBURI IN APELE 
UZATE CU APLICATIE LA RETELE URBANE 

CO Sandu Mihnea 

36.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Aplicație inteligentă în timp real pentru managementul calității aerului în mediul urban cu 
orientare către categoriile sensibile de persoane 

CO Năstase Ilinca 

37.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Betoane polimerice ecologice destinate imbracamintilor rutiere 
 

CO Amăreanu Marin 

38.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Studiu experimental si numeric asupra structurilor istorice din lemn reabilitate cu materiale 

CO Erbaşu 
Ruxandra 
Irina 
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composite tip NSM FRP 

39.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Tehnici de consolidare neinvazive pentru clădiri de patrimoniu folosind armături postîntinse 

CO Popa Viorel 

40.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Proiectare inovanta a suprafetelor cu rugozitati artificiale urmarind imbunatatirea transferului 
termic pentru curgeri in tuburi orizontale 

CO Iatan 
Elena 
Maria 

41.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Metoda inovativa pentru evaluarea integrata a colmatarii lacurilor de acumulare prin 
monitorizarea si prognoza hidrodinamicii sedimentelor 

CO Popescu Cătălin 

42.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Dispozitiv inovant pentru masurarea permeabilitatii la aer a cladirilor 

CO Iordache Vlad 

43.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Amestecuri de pământuri cu deşeuri inerte şi materiale granulare pentru proiecte de geotehnica 
mediului înconjurător 

CO Olinic Ernest 

44.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Sistem adaptiv de control a confortului termic intr-o maniera sustenabila 

CO Dogeanu Angel  

45.  PNCDI II, PROGRAM IDEI - PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE/ 
Noi tehnologii geodezice de monitorizare a deformatiilor podurilor si barajelor, cu implicare in 
estimarea precisa a sigurantei in exploatare a acestor constructii. 

CO Sărăcin Aurel 

46.  PNCDI II, PROGRAM IDEI - PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE/ 
Evaluarea pierderilor prin monitorizarea comportarii cladirilor in orase expuse miscarilor seismice CO Iancovici Mihail 
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47.  PNCDI II, PROGRAM IDEI - PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE/ 
Contribuții la eficientizarea completă a fondului de locuințe din România până în anul 2050 CO Iordache Florin 

48.  PNCDI II, PROGRAM IDEI - PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE/ 
CONSTRUCTII DIN MATERIAL LEMNOS PENTRU CLADIRI CIVILE SI SOCIAL-CULTURALE CO Briciu Monica 

Felicia 

49.  PNCDI II, PROGRAM IDEI - PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE/ 
Metode de control pasiv pentru imbunatatirea proceselor de transfer de caldura si masa in jeturi 
impactante 

CO Năstase Ilinca 

50.  PNCDI II, PROGRAM IDEI - PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE/ 
Reducerea riscului seismic prin utilizarea unui sistem pentru gestionarea datelor structurilor CO Enache 

Ruxandra 
Gabriela 

51.  PNCDI II, PROGRAM IDEI - PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE/ 
Aspecte energetice cu privire la determinarea unor tipare potențiale de avariere a clădirilor sub 
diverse acțiuni 

CO Stoica 
Nicolae 
Daniel 

52.  PNCDI II, PROGRAM IDEI - PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE/ 
GEOMETRIA VARIETATILOR DE CONTACT COMPLEXE SI A SUBVARIETATILOR LOR CO Mihai 

Adela - 
Gabriela 

53.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, TRANSFER 
LA OPERATORUL ECONOMIC/ 
Sistem Modular cu Dezvoltare Multipla pentru Testarea Parametrilor de Mediu 

P   

54.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, TRANSFER 
LA OPERATORUL ECONOMIC/  
Sistem inteligent de monitorizare interactiva a elementelor de infrastructura critica bazata pe o 
retea rezilienta de senzori autonomi 

P Răcănel Ionuţ Radu 

55.  PROGRAMUL DE COOPERARE INTERREGIONALA INTERREG EUROPE/ 
FUTURE  P Badea Ana-

Cornelia 
56.  PROGRAMUL STAR, COMPETIŢIA PENTRU PROIECTE C3-2016/ 

  P Badea 
Ana-
Cornelia 

57.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, SOLUTII/ 
TEHNOLOGII SPAŢIALE ÎN MANAGEMENTUL DEZASTRELOR ŞI CRIZELOR MAJORE, 
MANIFESTATE LA NIVEL LOCAL, NAŢIONAL ŞI REGIONAL/ 
 

P Badea Ana-
Cornelia 
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58.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Environmental Management for Sick Building Syndrome Mitigation 

CO Bode  Florin Ioan 

59.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
 

CO Boţi Ioan 

60.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Smart Indoor-Comfort and Energy Consuption Meter 

CO Cătălina Tiberiu 

61.  
PNCDI III, P3 - COOPERARE EUROPEANA SI INTERNATIONALA, SUBPROGRAMUL 3.1. 
BILATERAL/MULTILATERAL,COMPETIŢIE COOPERARE BILATERALĂ ROMÂNIA-COMUNITATEA 
VALONA-BELGIA/ 
Indoor air quality in health care facilities 

CO Croitoru Cristina-
Verona 

62.  PROGRAMUL STAR, COMPETIŢIA PENTRU PROIECTE C3-2016/ 
Remote-control CCD astro-geodetic zenithal device for determination of the vertical deviation 
ASTROZEN 

P Dumitru Paul Daniel 

63.  PROGRAMUL STAR, COMPETIŢIA PENTRU PROIECTE C3-2016/ 
GOCE global geoid model evaluation in Romania GEOEVAL CO Dumitru Paul Daniel 

64.  PROGRAMUL STAR, COMPETIŢIA PENTRU PROIECTE C3-2016/ 
Improving of ground-based validation techniques of satellite radar interferometry products over 
tectonic belts. Study area: Carpathian and Subcarpathian Prahova Valley GEOVIEW 

CO Dumitru Paul Daniel 

65.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, 
SOLUTII/TEHNOLOGII SPAŢIALE ÎN MANAGEMENTUL DEZASTRELOR ŞI CRIZELOR MAJORE, 
MANIFESTATE LA NIVEL LOCAL, NAŢIONAL ŞI REGIONAL/ 
FISA FARA TITLU 124/2016 

P Dumitru Paul Daniel 

66.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Configuratii noi, cu materiale locale naturale si tehnologii moderne, pentru case traditionale 
romanesti 

CO Duţu  Andreea 
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67.  PROGRAMUL STAR, COMPETIŢIA PENTRU PROIECTE C3-2016/ 
 CO Găitănaru 

Ştefan 
Dragoş 

68.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Metodă inovativă de sterilizare - STERILINOV 

P Gavrilă Camelia 

69.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Reabilitarea pereţilor din zidărie ai clădirilor din patrimoniul construit folosind betonul 
autocompactat 

CO Ghiţă Ana-Maria 

70.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Model experimental demonstrativ pentru răcirea spaţiilor speciale, cu destinaţii strategice 

CO Ilie Anca 

71.  
PNCDI III, P4 - CERCETARE FUNDAMENTALA SI DE FRONTIERA, PROIECTE DE CERCETARE 
EXPLORATORIE/ 
Strategii inteligente de ventilare pentru o calitate ridicată a mediului interior clădirilor-
SMARTVENT 

CO Iordache Vlad 

72.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
COmplex insar sateLite and ground mOnitoring of SlopeS for Deep QuarriEs of Usefull Minerals 
(COLOSSEUM) 

CO Manoli Daniel-
Marcel 

73.  PNCDI III, P4 - CERCETARE FUNDAMENTALA SI DE FRONTIERA, PROIECTE DE CERCETARE 
EXPLORATORIE/ 
GEOMETRIA VARIETATILOR DE CONTACT COMPLEXE SI A SUBVARIETATILOR LOR 

CO Mihai 
Adela 
Gabriela 

74.  PROGRAMUL STAR, COMPETIŢIA PENTRU PROIECTE C3-2016/ 
ADVANCED AIR DIFFUSION SYSTEM OF CREW QUARTERS FOR THE ISS AND DEEP SPACE 
HABITATION SYSTEMS-QUEST 

CO Năstase  Ilinca 

75.  PNCDI III, P4 - CERCETARE FUNDAMENTALA SI DE FRONTIERA, PROIECTE DE CERCETARE 
EXPLORATORIE/ 
Metode de control pasiv pentru îmbunătăţirea proceselor de transfer de căldură şi masă în jeturi 

CO Năstase  Ilinca 
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impactante-PHANTOM 

76.  PNCDI III, P4 - CERCETARE FUNDAMENTALA SI DE FRONTIERA, PROIECTE DE CERCETARE 
EXPLORATORIE/ 
Method for multi-scale evaluation of heat and mass in wall boundary layers 

CO Năstase  Ilinca 

77.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Amestecuri de pământuri cu deşeuri inerte şi materiale granulare pentru proiecte de geotehnica 
mediului înconjurător 

CO Olinic 
Ernest 
Daniel 

78.  ANCSI - FINANŢAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE ŞI EVENIMENTELOR ASOCIATE 2016 - 
EENVIRO 2016/ 
 

CO Sandu Mihnea 

79.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Intelligent Energy Autonomus Vending Machine (iEAVM) 

CO Săvăniu Ioan Mihai 

80.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
"Low Cost Semi-active InSAR Reflectors with GNSS Embedded Receiver Application"-SAIRA 

CO Şerbulea 
Manole-
Stelian 

81.  PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, PROIECT 
EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ 
Adaosuri inteligente pentru obţinerea de betoane autoreparante pentru infrastructură 

CO Voiniţchi 
Constantin 
Dorinel 

82.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, 
SOLUTII/TEHNOLOGII SPAŢIALE ÎN MANAGEMENTUL DEZASTRELOR ŞI CRIZELOR MAJORE, 
MANIFESTATE LA NIVEL LOCAL, NAŢIONAL ŞI REGIONAL/ 
 

CO Şerbulea Manole-
Stelian 

83.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN CDI, SOLUTII/ 
TEHNOLOGII ŞI SISTEME VIDEO/AUDIO INOVATIVE PENTRU RECUNOAŞTEREA/ 
IDENTIFICAREA PERSOANELOR ŞI A COMPORTAMENTULUI SIMULAT 
 

P Nastase  Ilinca 
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84.  
PROGRAMUL STAR, COMPETIŢIA PENTRU PROIECTE C3-2016/ 
Historical edifice architectural and structural integrity assessment through InSAR, LiDAR and 
Photogrammetry techniques - HERITAGE CO ANDRONIC  ADRIAN 

 

*) Calitate UTCB: CO – coordonator; P – partener 

 

D. PROIECTE NATIONALE  

D.1. Proiecte castigate in competitii nationale  

 Proiect Director/Responsabil proiect 

Nr. 
crt. 

Denumire Calitate UTCB 
CO/P* 

Nume Prenume 

1.  

RO-AUF, PN III, PROGRAMUL 3 – COOPERARE EUROPEANĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ, 
SUBPROGRAMUL 3.1 BILATERAL/MULTILATERAL/  
Integrarea sistemelor ce utilizează surse de energie regenerabile în clădiri şi mediul 
urban-ISERBATURB  

CO Damian Manea Andrei 

2.  

PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN 
CDI , TRANSFER DE CUNOASTERE LA AGENTUL ECONOMIC-BRIDGE GRANT/ 
Îmbunătățirea mediului de deshidratare a nămolului provenit din procesul de 
epurare a apelor uzate la SEAU Glina prin optimizarea sistemului de captare si 
tratare a efluenților  locali 
PN-III-P2-2.1-BG-2016-0158 

CO 
 Croitoru 

Cristiana 
Verona 

3.  
PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN 
CDI, PROIECT EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ DOMENIUL "ENERGIE, MEDIU SI 
SCHIMBARI CLIMATICE" 

CO Năstase Ilinca 
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Aplicaţie inteligentă în timp real pentru managementul calităţii aerului în mediul 
urban cu orientare către categoriile sensibile de personae 
PN-III-P2-2.1-PED-2016-1285 

4.  

PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN 
CDI, PROIECT EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ DOMENIUL "ENERGIE, MEDIU SI 
SCHIMBARI CLIMATICE" 
Turbina Eoliana Carcasata de Putere Mica Echipata cu Dispozitive Pasive de 
Control al Curgerii 
PN-III-P2-2.1-PED-2016-0631 

CO Coşoiu Costin Ioan 

5.  

PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN 
CDI, PROIECT EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ DOMENIUL "ENERGIE, MEDIU SI 
SCHIMBARI CLIMATICE" 
Demonstrator experimental al unui amortizor de şină inovativ cu elemente elastice 
de cauciuc şi amortizare cu ulei 
PN-III-P2-2.1-PED-2016-0748 

P Răcănel Ionuţ-Radu 

6.  

PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN 
CDI, PROIECT EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ DOMENIUL "ENERGIE, MEDIU SI 
SCHIMBARI CLIMATICE" 
Colector solar inteligent cu materiale cu schimbare de faza integrate 
PN-III-P2-2.1-PED-2016-1154 

CO Croitoru Cristina Verona 

7.  

PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN 
CDI, PROIECT EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ DOMENIUL "ENERGIE, MEDIU SI 
SCHIMBARI CLIMATICE" 
Dispozitiv inovant pentru masurarea permeabilitatii la aer a cladirilor 
PN-III-P2-2.1-PED-2016-1951 

CO Iordache  Vlad 

8.  

PNCDI III, P2 - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI PRIN 
CDI, PROIECT EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV/ DOMENIUL "PATRIMONIU SI 
IDENTITATE CULTURALA" 
Configuratii noi, cu materiale locale naturale si tehnologii moderne, pentru case 

CO Duţu Andreea 
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traditionale romanesti 
PN-III-P2-2.1-PED-2016-1073 

*) Calitate UTCB: CO – coordonator; P – partener 

 

D.2. PROIECTE CASTIGATE ÎN COMPETIŢIA CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU FINANŢAREA ÎNVĂTĂMÂNTULUI SUPERIOR 
(CNFIS) 

Nr. Proiect Director/Responsabil proiect 

crt. Denumire competiţie/proiect 
Calitate 
UTCB 
CO/P* 

Nume Prenume 

1.  
CNFIS-FDI-2016-0096; Facilitarea accesului elevilor din mediu rural si din orasele mici 
catre studii universitare prin promovarea ofertei educationale in liceele din judetele 
Giurgiu, Teleorman, Ialomita, Calarasi, Buzau 

CO Bălan Manuela 

2.  CNFIS-FDI-2016-0044; Finantarea masurilor pregatitoare pentru implementarea 
strategiei de internationalizare a UTCB CO Bugnariu Tudor 

3.  CNFIS-FDI-2016-0084; Gestiunea informatizata a studentilor si implementarea 
Registrului Matricol Unic in Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti CO Rece Laurentiu 

 

 

 

D.3. Proiecte derulate in competitii nationale  

Nr. Proiect depus 
Director proiect/ Responsabil 
proiect 
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crt. 
Nr. 

contract 
Denumire Nume Prenume 

1. 71/2013 

Optimizarea calităţii mediului interior şi a eficienţei energetice în clădirile educaţionale 
folosind o metodă multi-criteriu(EDU-Quality) 

PN-II-RU-TE-2012-3-108 

Catalina Tiberiu 

2. 146/2014 

Tehnologie integrată de preparare a mixturilor asfaltice compozite ecologice cu adaos de 
compuşi obţinuţi prin prelucrarea deşeurilor industriale, pentru realizarea de structuri 
rutiere performante 

PN-II-PT-PCCA-2013-4-0056 

Răcănel Carmen 

3. 163/2014 

Strategii inovative de concepţie a  sistemelor HVAC pentru o calitate ambientală 
superioară în autovehicole (INSIDE) 

PN-II-PT-PCCA-2013-4-0569 

Vartires Ana-Andreea 

4. 165/2012 

Interacţiunea dinamică dintre componentele umane şi naturale bazată pe sinergia 
factorilor ecologici şi socio-economici în zonele cu urbanizare rapidă 

PN-II-PT-PCCA-2011-3,2-0084 

Niculiţă Lidia 

5. 176/2012 

Advanced strategies for hight performance indoor Environmental Qualitz in Operating 
Rooms-EQUATOR(Strategii performante pentru creşterea calităţii ambientale în sălile de 
operaţie)- 

PN-II-PT-PCCA-2011-3,2-1512 

Năstase Ilinca 

6. 178/2012 Tehnologie inovativă de reciclare a betonului radioactiv rezultat din dezafectarea Robu Ion 
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instalaţiilor nucleare 

PN-II-PT-PCCA-2011-3,1-0014 

7. 178/2014 

Materiale compozite inovative, pe bază de resurse secundare, cu utilizare în construcţii 
special 

PN-II-PT-PCCA-2013-4-0391 

Gheorghe Maria 

8. 179/2012 
Prototype Cyberinfrastructure-based System for Decision -Making Support in Water 
Resources Management-(Cyber Water) 

Drobot  Radu Victor 

9. 180/2012 

Pro-active operation of cascade reservoirs in extreme conditions (floods and droughts) 
using Comprehensive Decision Support Systems(CDSS). Case study: Jijia Cathement(e-
LAC) 

PN-II-PT-PCCA-2011-3,2-0344 

Drobot  Radu Victor 

10. 180/2014 

Sisteme de mortare composite pe bază de microsfere pentru lucrări de zidărie, tencuieli şi 
protecţie 

PN-II-PT-PCCA-2013-4-0945 

Voiniţchi 
Constantin 
Dorinel 

11. 185/2012 

Sisteme solar termice eficiente cu acceptanţă ridicată pentru implementarea în mediul 
urban (EST IN URBA) 

PN-II-PT-PCCA-2011-3,2-0512 

Iordache  Florin 

12. 186/2012 

Structuri compozite din răşini matrice biopoliuretanice sintetizate din uleiuri vegetale 
ranforsate cu fibre liberiene(BIOCOMRAN) 

PN-II-PT-PCCA-2011-3,2-0751 

Răcănel Carmen 



 

160 

 

13. 188/2012 

Bridging the gap between seismology and earthquake engineering: from the seismicity of 
Romania towards a refined implementation of Seismic action EN1998-1 in earthquake 
resistant design of buldings (BIGSEES) 

PN-II-PT-PCCA-2011-3,2-0788 

Văcăreanu  Radu-Sorin 

14. 192/2014 

Platformă informatică de hazard seismic integrat de supraveghere a zonei Vrancea, prin 
metodologii avansate geospaţiale şi in-situ, acronim – VRAGEO 

PN-II-PT-PCCA-2013-4-0036 

Rus  Tiberiu 

15. 195/2014 

Grup de rezemare cu amortizare mixtă, în concepţie modulară, pentru izolarea dinamică la 
acţiuni seismice a podurilor şi viaductelor(GRAMP) 

PN-II-PT-PCCA-2013-4-0392 

Dima  Marian 

16. 201/2016 

Integrarea sistemelor ce utilizează surse de energie regenerabile în clădiri şi mediul urban-
ISERBATURB 

PN3/Subprogramul 3.1 Bilateral/multilateral Modulul AUF-RO 

Manea Andrei Damian 

17. 202/2015 
Inginerie seismică de performanţă bazată pe comunitate 

PN-II-RU-TE-2014-4-0697 
Pavel Florin 

18. 207/2015 
Metoda de evaluare seismică pentru case rezidenţiale tradiţionale româneşti 

PN-II-RU-TE-2014-4-2169 
Dutu Andreea 

19. 216/2015 

O noua metodă de evaluare a vulnerabilităţii acviferelor prin abordarea combinată a 
modelării matematice şi analizei datelor geospaţiale 

PN-II-RU-TE-2014-4-2127 

Jimenez Alberto-Madrid 
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20. 221/2013 
Matrici de REFLECToare economice pentru monitorizarea talazurilor şi versanţilor, 
Corespunzător Propunerii de proiect Cod(ID)397 - Anexa I - Anexa XXIII 

Manoli  Daniel Marcel 

21. 222/2014 

Platformă e-learning de formare profesională continuă pentru implementarea activă a 
noilor reglementări seismice româneşti armonizate cu standardele europene 

PN-II-PT-PCCA-2013-4-0427 

Pascu  Ion Radu 

22. 241/2014 
Demonstrator antiflutter cu actuator piezoelectric 

PN-II-PT-PCCA-2013-4-2006 

Năstase  Ilinca 

23. 242/2014 

Managementul acviferelor locale pentru stocaj termic ca tehnologie curată pentru clădiri 
cu consum de energie aproape egal cu zero(nZEB) 

PN-II-PT-PCCA-2013-4-1307 

Gavriliuc  Robert 

24. 266/2016 Suistainable Solutions for Energy and Environment EENVIRO-2016 Sandu Mihnea 

25. 273/2014 
Clădiri inteligente cu consum foarte redus de energie 

PN-II-PT-PCCA-2013-4-136 

Teodosiu Raluca 

26. 292/2016 

Îmbunătăţirea mediului de deshidratare a nămolului provenit din procesul de epurare a 
apelor uzate la SEAU Glina prin optimizarea sistemului de captare şi tratare a efluenţilor 
locali (SOLECT) 

PN-III-P2-2.1-BG-2016-0158 

Croitoru Cristina-
Verona 

27. 296/2011 

Modalităţi inteligente de distribuţie a aerului în încăperi: strategii avansate şi metode de 
evaluare-INADEVA 

PN-II-PCE-2011-3-0835 

Năstase  Ilinca 
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E. Distribuția pe facultăți si departamente a contractelor de CDI, CPN, PS si SE 

 

FACULTATE DEPARTAMENTE 

NR. 
CONTR. 
NATIONAL
E 

TOTAL 
(lei) 

TIP CONTRACT 

nr. 
CDI 

total (lei) nr. 
CPN 

total (lei) nr. 
PS 

total  (lei) nr. 
SE 

total (lei) 

CCIA 
  
  
  
  
  

DEP. DE CONSTRUCTII METALICE, 
MANAGEMENT SI GRAFICA 
INGINEREASCA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
DEP. DE CONSTRUCTII CIVILE, 
INGINERIE URBANA SI TEHNOLOGIE 22 392489.67 4 348598.48 0 0.00 2 12141.19 16 31750.00 
DEP. DE CONSTRUCTII DIN BETON 
ARMAT 37 1280859.87 6 1038018.63 1 49682.38 28 184357.29 2 8801.57 
DEP. DE MECANICA STRUCTURILOR 1 4500.00 0 0.00 0 0.00 1 4500.00 0 0.00 
DEP. DE MATEMATICA SI 
INFORMATICA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
TOTAL 60 1677849.54 10 1386617.11 1 49682.38 31 200998.48 18 40551.57 

HIDROTEHNI
CA 

DEP. DE INGINERIE HIDROTEHNICA 
36 1345794.20 2 231121.00 0 0.00 33 1104673.20 1 10000.00 

  
DEP. DE HIDRAULICA SI PROTECTIA 
MEDIULUI 27 1781087.60 9 1294815.75 0 0.00 18 486271.85 0 0.00 

  DEP. DE GEOTEHNICA SI FUNDATII 38 675030.20 2 73901.89 0 0.00 36 601128.31 0 0.00 

  TOTAL 101 
3801912.0
0 13 1599838.64 0 0.00 87 2192073.36 1 10000.00 

CFDP 
DEP. DE DRUMURI, CAI FERATE SI 
MATERIALE DE CONSTRUCTII 130 

1673303.0
0 6 953613.00 0 0.00 123 583440.00 1 136250.00 
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DEP. DE REZISTENTA 
MATERIALELOR, PODURI SI 
TUNELURI 10 198568.63 0 0.00 0 0.00 10 198568.63 0 0.00 

  DEP. DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
  TOTAL 140 1871871.63 6 953613.00 0 0.00 133 782008.63 1 136250.00 

INGINERIE A 

DEP. DE SISTEME 
TERMOHIDRAULICE SI DE 
PROTECTIA ATMOSFEREI 14 1849943.50 11 1776224.10 0 0.00 2 20759.40 1 52960.00 

INSTALATIILO
R 

DEP. DE TERMOTEHNICA SI 
ECHIPAMENTE TERMICE 29 444867.97 2 273170.00 0 0.00 10 113206.02 17 58491.95 

  
DEP. DE INGINERIE ELECTRICA IN 
CONSTRUCTII SI INSTALATII 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

  TOTAL 43 2294811.47 13 2049394.10 0 0.00 12 133965.42 18 111451.95 

UTILAJ 
DEP. DE MASINI DE CONSTRUCTII 
SI MECATRONICA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TEHNOLOGIC DEP. DE TEHNOLOGIE MECANICA 1 60000.00 1 60000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
  TOTAL 1 60000.00 1 60000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

GEODEZIE   
DEP. DE GEODEZIE SI 
FOTOGRAMMETRIE 4 122645.03 2 76638.00 0 0.00 2 46007.03 0 0.00 

  
DEP. DE  TOPOGRAFIE SI 
CADASTRU 3 158000.00 0 0.00 0 0.00 3 158000.00 0 0.00 

  DEP. DE  FIZICA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
  TOTAL 7 280645.03 2 76638.00 0 0.00 5 204007.03 0 0.00 
  TOTAL GENERAL 352 9987089.67 45 6126100.85 1 49682.38 268 3513052.92 38 298253.52 
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0,00lei
(0)

392.489,67lei
(22)

1.280.859,87lei
(37)

4.500,00lei
(1)

0,00lei
(0)

FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI 
AGRICOLE 

- VALOAREA INCASATA SI NUMAR CONTRACTE -
DEP. DE CONSTRUCTII METALICE, 
MANAGEMENT SI GRAFICA INGINEREASCA

DEP. DE CONSTRUCTII CIVILE, INGINERIE 
URBANA SI TEHNOLOGIE

DEP. DE CONSTRUCTII DIN BETON ARMAT

DEP. DE MECANICA STRUCTURILOR

DEP. DE MATEMATICA SI INFORMATICA
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1.345.794,20 lei
(36)

1.781.087,60 lei
(27)

675.030,20 lei
(38)

FACULTATEA DE HIDROTEHNICA 
- VALOARE INCASATA SI NUMAR CONTRACTE

DEP. DE INGINERIE HIDROTEHNICA

DEP. DE HIDRAULICA SI PROTECTIA MEDIULUI

DEP. DE GEOTEHNICA SI FUNDATII
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1.673.303,00 lei
(130)

198.568,63 lei
(10)

0,00 lei 
(0)

FACULTATEA DE CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI
- VALOARE INCASATA SI NUMAR CONTRACTE -

DEP. DE DRUMURI, CAI FERATE SI MATERIALE DE 
CONSTRUCTII
DEP. DE REZISTENTA MATERIALELOR, PODURI SI TUNELURI
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1.849.943,50 lei
(14)

444.867,97 lei
(29)

0,00 lei
(0)

FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALATIILOR 
- VALOARE INCASATA SI NUMAR CONTRACTE -

DEP. DE SISTEME TERMOHIDRAULICE SI DE PROTECTIA 
ATMOSFEREI
DEP. DE TERMOTEHNICA SI ECHIPAMENTE TERMICE
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0,00 lei
(0)

60.000,00 lei
(1)

FACULTATEA DE UTILAJ TEHNOLOGIC 
- VALOARE INCASATA SI NUMAR CONTRACTE -

DEP. DE MASINI DE 
CONSTRUCTII SI 
MECATRONICA

DEP. DE TEHNOLOGIE 
MECANICA
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122.645,00 lei
(4)

158.000,00lei
(3)

0,00 lei
(0)

FACULTATEA DE GEODEZIE 
- VALOARE INCASATA SI NUMAR CONTRACTE -

DEP. DE GEODEZIE SI 
FOTOGRAMMETRIE

DEP. DE  TOPOGRAFIE SI CADASTRU

DEP. DE  FIZICA
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Articole științifice publicate în jurnale/reviste cotate ISI 2016 
 

Nr. 
Crt. 

Titlu articol 
Nume, Prenume 
autor(i) articol 

Denumire 
revistă cotată 

ISI 

Număr revistă și 
paginile la care se 
regăsește articolul 

DOI (Digital 
Object 

Identifier) 

Subdomeniu 
revistă cotată 

ISI 

Factor 
relativ 

ajustat (al 
revistei) 

1. 

A Comparative Research 
Study Concerning the 
Cements Composition. 
Influence on the Durability 
and Physical-Mechanical 
Properties of the Concretes 

M.Amăreanu, 
Larisa Melită 

European 
Journal of 
Environmental 
and Civil 
Engineering, 

Published online: 
07 May 2015 
(15 MAR 2016) 
Volume: 20 
 Issue: 3 
 Pages: 282-300 
 

DOI: 
10.1080 / 
19648189.
2015.1036
124 

Engineering 0,514 

2. 

Educating for action: 
Aligning skills with policies 
for sustainable development 
in the Danube river basin. 
 
 
 

Kenneth Irvine, 
Gabriele 
Weigelhofer, 
Ioana Popescu, 
Ellen Pfeiffer, 
Andrei Păun, 
Radu Drobot, 
Gretchen Gettel, 
Bernadette 
Staska, Adrian 
Stanica, Thomas 
Hein, Helmut 
Habersack 

Science of the 
Total 
Environment – 
Elsevier  

Volume: 543, Part 
A,  Pages: 765–
777 
Published: 
February 2016, 
 

DOI:10.101
6/j.scitoten
v.2015.09.
072 

Environmental 
Sciences & 
Ecology 

4,099 

3. ADJUSTING 3D GEODETIC 
NETWORK USING BOTH 

Andrei-Șerban 
Ilie 

Environmental 
Engineering and 

June 2016, 
Volume:15, No. 6, 

 Environmental 
Sciences & 

0.795 
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GLOBAL NAVIGATION 
SATELLITE SYSTEMS 
TECHNOLOGY (GNSS) AND 
TERRESTRIAL 
MEASUREMENTS  

Management 
Journal  
 

pp.1223-1235 
http://omicron.ch.t
uiasi.ro/EEMJ/ 

Ecology 
Environmental 
Sciences 

4. 

“FIDIC contracts: analysis of 
the impact of general and 
particular conditions on the 
financial risk management 
in Romanian infrastructure 
projects” 

Constanta-
Nicoleta Bodea, 
Augustin Purnus 

Tribuna Juridica Volume: 6, Issue 2, 
December 2016, 
pp. 165-181 

 Government & 
Law 

- 

5. 

Alongwind load effects on 
free-standing lattice towers 

Calotescu Ileana,  
Solari Giovanni 

Journal of Wind 
Engineering and 
Industrial 
Aerodynamics 

Volume:155, 
pp.182-196 

DOI:10.101
6/j.jweia.20
16.06.004 

Engineering, 
civil 

1.129 

6. 

An updated probabilistic 
seismic hazard assessment 
for Romania and 
comparison with the 
approach and outcomes of 
the SHARE project 

Pavel Florin, 
Văcăreanu Radu, 
 Douglas John, 
Radulian Mircea,  
Cioflan Carmen, 
Bărbat Alex 

Pure and 
Applied 
Geophysics 

Volume:173(6), pp.: 
1881-1905 

DOI:10.100
7/s00024-
015-1223-6 

Geochemistry & 
Geophysics 

0,663 

7. 
Scaling of ground motions 
from Vrancea (Romania) 
earthquakes 

Pavel Florin, 
Văcăreanu Radu 

Earthquakes 
and Structures 

Volume:11(3),pp.: 
505-516 

DOI:10.129
89/eas.201
6.11.3.505 

Enginnering & 
Geological  

0,479 

8. 

Retrofitting of squat 
masonry walls by FRP grids 
bonded by cement-based 
mortar 

Popa, V; Pascu, 
R; Papurcu, A; 
Albota, E 

EARTHQUAKES 
AND 
STRUCTURES 

Volume: 10 Issue: 
1 Pages: 125-139, 
JAN 2016,  

 Engineering, 
Civil; 
Engineering, 
Geological 

0.479 

9. THE IMPACT ASSESSMENT Diana M. Banu, Journal Volume:17(3)  Chemistry, - 
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OF THE ABANDONED 
URANIUM MINING 
EXPLOITATIONS ON ROCKS 
AND SOILS - ZIMBRU 
PERIMETER, ARAD 
COUNTY 
 

Viorica E. Ioniţă,  
Aura D. Radu, 
Mihai Niţă 
 

Scientific Study 
& Research 
Chemistry & 
Chemical 
Engineering, 
Biotechnolog, 
Food Industry 
 

Pages: 285 – 293 
 

Multidisciplinary  

10. 

Correlation Analysis of the 
Polarization Degree for the 
Gas Mixture H2- Kr 

Gavrila Camelia,  
Gruia Ion, Sandu 
Alina Elisabeta 

Rom. Journ. 
Phys. 

Vol. 61 (3-4), pp. 
638-647 

DOI:- 
WOS:0003
764745000
30 

PHYSICS 1,398 

11. 

Prediction Method Applied 
for the Evaluation of the 
Tropospheric Ozone 
Concentrations in Bucharest 

Gavrila Camelia 
Coman Adriana, 
Gruia Ion, Ardelean 
Florinela, Vartires 
Andreea  

Rom. Journ. 
Phys. 

Vol. 61 (5-6), pp. 
1067-1078 

DOI:- 
WOS:0003
818980000
26 

PHYSICS 1,398 

12. 

Evaluation of the indoor air 
pollution in schools related 
to CO2 concentration 

Gavrila Camelia, 
Vartires Andreea, 
Damian Andrei 

Revista de 
Chimie 

vol. 67(6), pp. 1080 
- 

DOI:- 
WOS:0003
855103000
11 

CHEMISTRY, 
ENGINEERING 

0,956 

13. 

Thermodynamic 
investigation on an 
innovative unglazed 
transpired solar collector 

Croitoru 
Cristiana Verona, 
Nastase Ilinca, 
Bode Florin I. 

SOLAR ENERGY Volume:131, pp. 
21-29 

DOI: 
10.1016/j.s
olener.201
6.02.029 
WOS:0003

Energy & Fuels 3.685 
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758114000
02 

14. 

Assessment of ventilation 
efficiency for emergency 
situations in subway 
systems by CFD modeling 

Teodosiu Catalin 
Ioan, Ilie Viorel, 
Dumitru Radu 
Gabriel 

BUILDING 
SIMULATION 

Volume:9(3), pp. 
319-334 

DOI: 10.100
7/s12273-
015-0269-9 
WOS:0003
721703000
08 

Thermodynami
cs; Construction 
& Building 
Technology 

1.409 

15. 

Numerical prediction of 
thermo-aeraulic behavior for 
a cavity with internal linear 
heat source 

Teodosiu C., 
David D., 
Teodosiu R. 

SCIENTIA 
IRANICA 

Volume:23(2), pp. 
618-632 

 Transactions on 
Mechanical 
Engineering 

0.679 

16. 

Passive control strategy for 
mixing ventilation in heating 
mode using lobed inserts 

Braganca  P., 
Sodjavi K., 
Meslem  A., 
Nastase I.  

ENERGY AND 
BUILDINGS 

Vol. 133, pp. 512-
528 

DOI: 10.101
6/j.enbuild.
2016.10.02
3 
WOS:0003
890873000
48 

Construction & 
Building 
Technology; 
Energy & Fuels; 
Engineering 

2,973 

17. 

Effect of wind turbulence on 
aeolian energy potential 

Bandoc 
Georgeta, 
Degeratu Mircea, 
Dragomir Elena 

Journal of 
Environmental 
Protection and 
Ecology 

Vol. 17, No 2, pp. 
541-548, 2016 

DOI:- Environmental 
sciences 

 
0,333 

 

18. 
Experimental models of 
grout type composite 
materials, with potential 

Saca Nastasia , 
Radu Lidia, 
Mazilu Claudiu, 

Revista 
Română de 
Materiale- 

Vol. 
46(1)/2016 
p. 34-42 

 Construction & 
Building 
Technology; 

0.336 
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capacity of low level 
radioactivity wastes 
encapsulation 

Gheorghe Maria,  
Petre Ionela, 
Fugaru Viorel 

Romaian 
Journal of 
Materials 

Materials 
Science 

19. 

A comparative research 
study concerning the 
cements composition 
influence on the durability 
and physical-mechanical 
properties of the concretes 

Amăreanu Marin,  
Melita Larisa 

European 
Journal of 
Environmental 
and Civil 
Engineering 

Vol. 20, 2016, 
Issue 3, pag. 282-
300. 

DOI:10.108
0/1964818
9.2015.103
6124. 

 

Engineering, 
Civil; 
Engineering, 
Geological 

0.386 

20. 

Investigating the effects of 
the copolymer architecture 
on the properties of the 
polyion complexes by 
Monte Carlo simulations 

Angelescu G. 
Daniel, 
Caragheorgheop
ol Dan 

Colloid and 
Polymer 
Science 

June 2016,  
Volume: 294, 
Issue 6,  
pp. 965–979 

DOI:10.100
7/s00396-
016-3847-1 

Chemistry, 
Physical 

0.632 

21. 

GDP and Net Migration in 
Some Eastern and South-
Eastern Countries of 
Europe. A Panel Data and 
Bayesian Approach 

Simionescu 
Mihaela,  
Ciuiu Daniel, 
Yuriy Bilan, 
Wadim 
Strielkowski 

Montenegrin 
Journal of 
Economics 

Vol. 12, No. 2 
(2016), pp.161-175 

DOI:10.142
54/1800-
5845.2016/
12-1/10 

Economics 0.01 

22. 

The exchange property in 
Grothendieck categories: 
Applications 

Dauş Leonard, 
Năstăsescu 
Constantin, 
Salim Mohamed 

Communication
s in Algebra,  

Vol. 44 (4), 
pp.1433-1442, 
(2016) 

DOI:10.108
0/0092787
2.2015.102
7358 

Mathematics 0.501 

23. A new way to iterate Dauş Leonard, Colloquium Vol. 142(1), pp.51- DOI:10.406 Mathematics 0.453 
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Brzezinski crossed products Panaite Florin Mathematicum 60, (2016) 4/cm142-1-
2 

24. 

A Recurrent Neural Fuzzy 
Network 

Anastassiou G., 
Iatan Iuliana 

Journal of 
Computational 
Analysis and 
Applications 

Vol.20(2), pp.213-
225 (2016) 

 Computer 
Science; 
Mathematics 

0.751 
 

25. 

On a class of linear 
operators on I(p) and its 
Schur multipliers 

Marcoci Anca 
Nicoleta, 
Persson Lars-
Erik 

Proceedings of 
the Romanian 
Academy 

Vol.17 Nr. 2, 
pp.101-109 
(2016) 

 Multidisciplinary 
sciences 

 

0.354 

26. 

Monge-Kantorovich Norms 
on Spaces of Vector 
Measures 

Chitescu Ion, 
Ioana Loredana, 
Miculescu Radu,  
Nita Lucian 

Results in 
Mathematics 

Vol.70 Issue: 3-4 
Pages: 349-371 
 (2016) 

DOI:10.100
7/s00025-
016-0531-1 

Mathematics 1.045 

27. 

Phase-space structure of 
the Buckingham's two-body 
problem 

Pricopi Dan, 
Popescu Emil 

Astrophysics 
and Space 
Science 

Vol.361(6), pp.1-6, 
(2016) 

DOI:10.100
7/s10509-
016-2774-4 

Astronomy & 
Astrophysics 

0.383 

28. 

Direct Sums of S-
decomposable and S-
spectral operator systems 

Şerbănescu 
Cristina;  
Zamfir Mariana 

University 
Politehnica of 
Bucharest 
Scientific 
Bulletin - Series 

Vol. 78, Issue 3, 
2016, pp 143-154 

 Mathematics, 
Applied; 
Physics, 
Multidisciplinary 

0.343 
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A - Applied 
Mathematics 
and Physics 

29. 

An alternative method to 
evaluate the health status 
for concrete dams 

Abdulamit A., 
Stematiu D., 
Gaftoi D. 

Environmental 
Engineering and 
Management 
Journal 

Vol. 15, No. 6, June 
2016, pg. 1397 – 
1407 

 Environmental 
Sciences 

0.324 

30. 

Integrating Sustainability 
Thinking and Environmental 
Issues in Engineering 
Master Curriculum 

Onose Dumitru, 
Badea Gheorghe, 
Badea Ana-
Cornelia, 
Didulescu Caius,  
Savu Adrian,  
Clinci Tudorel 

Environmental 
Engineering and 
Management 
Journal 
 

Vol. 15, Nr. 6, pag. 
1305-1310,  

 Environmental 
Sciences 

1.008 

31. 

Scenario-based earthquake 
risk assessment for 
Bucharest, Romania 

Pavel Florin, 
Văcăreanu Radu 

International 
Journal of 
Disaster Risk 
Reduction 

Vol.20,  
pp. 138-144 

DOI:10.101
6/j.ijdrr.201
6.11.006 

Geosciensce & 
Multidisciplinary 

0,561 

32. 

Nina Corcinschi, Arcul 
voltaic. Textul ca lume 
(i)mediată, Chişinău, Editura 
Notograf Prim, 2013, 146 p. 
 

Nicolau Felix Philologica 
Jassyensia 

an XII, nr.2 (24), 
2016, pp. 329-332. 
 
 

DOI:- 

Critică literară 

- 

33. 
Demonios más bien vistos 
que españoles. Guerra, 
catolicismo y diplomacia 

Óscar Alfredo 
Ruiz Fernández 

Hispania Sacra Vol. 68, Nº 138 
(2016), pp. 603-
617. 

DOI:  
10.3989/hs
.2016.039   

Istorie 0.110 
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hispánica en la Gran 
Bretaña de Jacobo I 
Estuardo (1603-1625) 

34. 

Aplicarea procedurii 
durabilităţii echivalente la 
construcţii existente 
 
 

Dan Georgescu, 
Adelina Apostu 

Revista 
Română de 
Materiale- 
Romaian 
Journal of 
Materials 

Nr.2/2016, 
Pag.227-231 

DOI:- Construction & 
Building 
Technology; 
Materials 
Science, 
Multidisciplinary 

0.336 

35. 

Leaching behavior of some 
demolition wastes 
 
 

Saca N., 
Dimache A., 
Radu L.R., Iancu 
I. 

Journal of 
Material Cycles 
and Waste 
Management 

Pp. 1-8 DOI:10.100
7/s10163-
015-0459-7 

Civil 
Engineering 

0.950 

36. 

Influența caracteristicilor 
materialelor rutiere asupra 
siguranței circulației 
THE INFLUENCE OF ROAD 
MATERIALS 
CHARACTERISTICS ON 
ROAD SAFETY 
 
 

Burlacu 
Florentina Alina,  
Răcănel Carmen, 
Burlacu Adrian 

Revista 
Română de 
Materiale- 
Romaian 
Journal of 
Materials 

Nr. 46(4)/2016 
p. 552-559 

DOI:- Construction & 
Building 
Technology; 
Materials 
Science, 
Multidisciplinary 

0.612 
 

37. 

Influenta unor parametri 
compozitionali asupra 
proprietătilor fizico - 
mecanice ale betonului 

Voinitchi Radu, 
Voinitchi 
Constantin 
Dorinel,  

Revista 
Romana de 
Materiale- 
Romaian 

Nr. 46 (4)/2016 
p. 485-490 

DOI:- Construction & 
Building 
Technology; 
Materials 

0.612 
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cu permeabilitate ridicată 
INFLUENCE OF 
COMPOSITIONAL 
PARAMETERS ON 
PHYSICAL AND 
MECHANICAL PROPERTIES 
OF PERVIOUS CONCRETE 

Craciun Viorel, 
Badanoiu Alina 

Journal of 
Materials 

Science 

38. 

Considerations related to 
housing and seismic risk 

Luca Oana, 
Stanescu Adrian-
Andrei, Gaman 
Florian 

URBANISM 
ARCHITECTUR
E 
CONSTRUCTIO
NS 

Volumul 7, 
Numărul 2,  
p.125-136 
Published: 2016 

 Architecture 0.18 

39. 

SEISMIC PERFORMANCE 
OF MASONRY-INFILLED RC 
FRAMES 

Barnaure Mircea,  
Ghita Ana-Maria,  
Stoica 
Daniel Nicolae 

URBANISM 
ARCHITECTUR
E 
CONSTRUCTIO
NS    

Volume: 7 Issue: 3 
   
Pages: 229-238 
Published: 2016 

 Architecture 0.18 

40. 

InSAR validation based on 
GNSS measurements in 
Bucharest 

Armaş Iuliana, 
Gheorghe 
Mihaela, Lendvai 
Ana-Maria,  
Dumitru Paul 
Daniel, Bădescu 
Octavian,  
Călin Alexandru 

International 
Journal of 
Remote 
Sensing 

Volume: 37 
Issue: 23 
Pages: 5565-5580 
Published: DEC 
2016 

DOI: 10.108
0/0143116
1.2016.124
4367 

Remote 
Sensing; 
Imaging 
Science & 
Photographic 
Technology 

1.64 
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Factorul Relativ de Impact (sau Factorul  Relativ Ajustat) este calculat de UEFISCDI și publicat anual la adresa 
http://uefiscdi.gov.ro/Public/cat/436/Thomson-Reuters--ISI.html .  La aceeași adresă se găsește și subdomeniul revistei. 

 

Articole științifice publicate în jurnale/reviste cotate ISI in anul 2016 

NR. 

CRT. 
TIP PROIECT NR. 

1 Articole cu factor relativ ajustat (al revistei)  >1 10 

2 
Articole cu factor relativ ajustat (al revistei) 0.5 ÷ 1.0  

12 

3 
Articole cu factor relativ ajustat (al revistei)      < 0.5  

15 

4 
Articole fara factor relativ ajustat (al revistei)  

3  
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II.13.  Raport privind concursurile pentru posturile didactice 

Situaţia defalcată a posturilor ocupate şi vacante, pe facultăţi, departamente şi servicii este 
prezentată mai jos, în tabelele care urmează. După cum rezultă din raport, numărul de posturi 
didactice vacante a scăzut în urma unei organizări judicioase a formaţiilor de studiu. 

În anul 2016 s-au organizat într-o singură etapă concursuri pentru ocuparea posturilor didactice 
vacante. 

Astfel, numai în semestrul II al anului universitar 2015/2016 au fost scoase la concurs 16 posturi 
posturi didactice: 1 post de profesor, 5 posturi de conferenţiar, 2 posturi de şef lucrări / 6 posturi 
de lector şi 2 posturi de asistent, posturi ce au fost publicate în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, nr. nr. 571 din 10.05.2016 şi pe care s-au înscris 17 cadre didactice din interiorul 
universităţii noastre si 2 din exterior.  

Candidatul de pe postul de profesor universitar s-a retras, locul acesta rămânând neocupat. 

Pe un post de lector de la Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic nu s-a prezentat 
nici un candidat astfel postul ramanand neocupat. 

Pe postul de conferențiar de la Departamentul de Matematică și Informatică candidatul înscris și 
prezentat la concurs a depus contestație în urma desfășurării concursului iar rezoluția comisiei 
de rezolvare a contestației numită prin hotărâre de Senat a fost de ,,contestație respinsă,, iar 
Senatul a aprobat rezoluția comisiei de contestație. 

Pe postul de conferenţiar de la Departamentul de Sisteme Termo-Hidraulice şi Protecţia 
Atmosferei s-au înscris două candidate din același departament, una din ele a facut contestație 
imediat dupa desfășurarea concursului iar rezoluția comisiei de rezolvare a contestației numită 
prin hotărîre de senat a fost de ,,contestatie respinsă,, iar senatul a aprobat rezoluția comisiei de 
contestație. 

A existat un candidat din exterior care s-a înscris și s-a prezentat la concurs pentru un post de 
lector de la Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare. Acesta a fost respins de către comisia 
de concurs.  

Au fost validate inițial 12 concursuri, ulterior fiind validat și cel de conferențiar de la facultatea de 
Inginerie a Instalațiilor.  
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Îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale de prezentare la concurs a fost certificată prin 
avizul compartimentului juridic al UTCB pe baza verificării informaţiilor din dosarul de concurs. 

Fiecare departament şi preşedinte de comisie a avut de stabilit ziua, locul şi ora la care avea să se 
desfăşoare concursul pentru fiecare post vacant scos la concurs la care se înscriseseră 
candidaţi.  
Senatul a analizat respectarea procedurilor de concurs şi a aprobat raportul de concurs asupra 
concursurilor. Senatul universitar nu poate modifica ierarhia candidaţilor stabilită de comisia de 
concurs.  
Concursurile s-au derulat conform «Regulamentului de selectare şi promovare a personalului 
didactic şi de cercetare» în perioada legal corespunzătoare reglementărilor în vigoare. 

Numirea pe post şi acordarea titlului universitar aferent în urma aprobării rezultatului concursului 
de către senatul universitar se face prin decizia rectorului, începând cu semestrul următor 
desfăşurării concursului. 

În semestrul I al anului universitar 2016/2017 nu s-a scos la concurs nici un post didactic vacant. 

 

POSTURI  DIDACTICE SCOASE LA CONCURS ÎN SEMESTRUL II 2015 / 2016 AVIZATE DE 
CONSILIILE FACULTATILOR/ CONSILIUL DE ADMINISTRATIE/ VALIDATE DE SENATUL UTCB din 
data de 02.09.2016 -  M.O. :  nr. 571 din  10.05.2016 

 

Nr. 
crt. 

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE Voturi 

Comisie 
concurs /  

După caz –  

Obs. 
Contestatii 

Rezolutie 
Consiliul 
Facultătii/ 

C.onsiliul de 
Administrati
e 

Validare  
Senat 

Departamentul Post, poziţie Candidat Data şi locul 
desfăşurării 
concursului 

1. Departamentul de 
Construcţii Civile, 
Inginerie Urbană si 
Tehnologie 

Profesor univ. 

Poziţia 2 

Conf.  univ. dr. 
ing.  

Nicolae-Daniel 
STOICA 

S-A RETRAS - - - 

Şef lucrări 
univ. 

Poziţia 23 

Asistent univ. dr. 
ing.  

Andreea DUTU 

11.07.2016, 
ora 1000, Dep. 
de Constr. 
Civile 

5 Pentru 

0 Contra 

 

ADMIS 

C.C.I.A. 

31.08.2016 

VALIDAT 
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2. Departamentul de 
Mecanica 
structurilor 

Asistent univ. 

Poziţia 27 

Dr. ing.  

Nicoleta  
Veronica IONITA 

12.07.2016, 
ora 1000, Dep. 
de Mecanica 
structurilor 

5 Pentru 

0 Contra 

 

ADMIS 

C.C.I.A. 

31.08.2016 

VALIDAT 

3. Departamentul de 
Matematica si 
Informatică 

Conferenţiar 
univ. 

Poziţia 13 

Lector univ. dr. 
mat. 

Iuliana Florentina 
IATAN 

15.07.2016, 
ora 1000, Dep. 
de 
Matematica si 
Informatică 

3 Contra 

2 Abtineri 

 

Contestatie
:  

Rezolutie 
comisie 
contestatie 
– 
Contestatie 
respinsă 

Respins  

 

Utilaj 
Tehnologic 

01.09.2016 

 

Aprobarea 
Rezolutiei 
Comisie 
de 
Contestati
e 

Lector univ. 

Poziţia 29 

Asistent univ. dr. 
mat. Alina 
Elisabeta SANDU 

14.07.2016, 
ora 900, Dep. 
de 
Matematica si 
Informatică 

5 Pentru 

0 Contra 

 

ADMIS 

C.C.I.A. 

31.08.2016 

VALIDAT 

FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALATIILOR     

4. Departamentul de 
Sisteme Termo-
Hidraulice şi 
Protecţia 
Atmosferei 

Conferentiar 
univ. 

Poziţia 17 

1. Sef  
lucrări  

univ. dr. ing.  

Raluca 
Smaranda 
TEODOSIU 

 

12.07.2016, 
ora 1100, Dep. 
de Sisteme 
Termo-
Hidraulice şi 
Protecţia 
Atmosferei 

Contestatie
:  

În curs de 
analiză   

- - 

2. Sef  
lucrări 

 univ. dr. ing.  

Ana Andreea 
VARTIRES 

- - - 

FACULTATEA DE CAI FERATE DRUMURI SI PODURI     
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5. Departamentul de 
Drumuri, Cai Ferate 
si Materiale de 
Constructii 

Conferenţiar 
univ. 

Poziţia 13 

Sef lucrări univ. 
dr. ing.  

Adrian 
BURLACU 

12.07.2016, ora 
1000, Dep. de 
Drumuri, Căi 
Ferate si 
Materiale de 
Constructii 

 

5 Pentru 

0 Contra 

 

ADMIS 

C.F.D.P. 

31.08.2016 

 

 

VALIDA
T 

FACULTATEA DE GEODEZIE     

6. Departamentul de 
Fizica 

Lector univ. 

Poziţia 6 

Asistent univ. dr. 
fiz.  

Cristina Angelica 
RADU 

14.07.2016, ora 
1100, Dep. de 
Fizică 

4 Pentru 

1 (Contra + 
Abtinere) 

 

ADMIS 

Geodezie 

27.07.2016 

 

VALIDA
T 

FACULTATEA DE UTILAJ TEHNOLOGIC     

7. Departamentul 
de Masini de 
Constructii si 
Mecatronica 

Şef lucrări univ. 

Poziţia 8 

1. Asistent  

univ. dr. ing. 
Cătălin FRINCU 

 

 

11.07.2016, ora 
900, Dep.  
Tehnologie 
Mecanica 

5 Pentru 

0 Contra 

  

ADMIS 

Utilaj 
Tehnologic 

01.09.2016 

VALIDA
T 

2. Dr. ing.  

Iulian-Sorin 
MUNTEANU 

NU S-A 
PREZENTA
T LA 
SUSTINER
EA 
PPRELEGE
RII 

- - 

Asistent univ. 

Poziţia 11 

Dr. ing.  

Cristina SESCU 

12.07.2016, ora 
900, Dep.  
Tehnologie 
Mecanica 

5 Pentru 

0 Contra 

  

ADMIS 

Utilaj 
Tehnologic 

01.09.2016 

VALIDA
T 

DEPARTAMENTE SUBORDONATE DIRECT CONSILIULUI DE 
ADMINISTRAŢIE 

    

8. Departamentul 
de Limbi Străine 
şi Comunicare 

Conferentiar 
univ. 

Poziţia 7 

Lector univ. dr.  

Elena MAFTEI 
GALOPENTIA 

11.07.2016, ora 
1000, Dep. de 
Limbi Străine şi 

5 Pentru 

0 Contra 

 

ADMIS 

Consiliul de 
Administrati

VALIDA
T 
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Comunicare e 

31.08.2016 

Lector univ. 

Poziţia 28 

1. Asistent 
univ. dr.  

Mirel ANGHEL 

 

 

15.07.2016, ora 
1200, Dep. de 
Limbi Străine şi 
Comunicare 

5 Pentru 

0 Contra 

 

ADMIS 

Consiliul de 
Administrati
e 

31.08.2016 

VALIDA
T 

2. Lector  
univ. dr.  

       Ecaterina-
Stefania 
DUMITRU 

0 Pentru 

5 Contra 

 

RESPINS 

Consiliul de 
Administrati
e 

31.08.2016 

- 

Lector univ. 

Poziţia 31 

Asistent univ. dr.  

Irina-Ana 
DROBOT 

11.07.2016, ora 
1200, Dep. de 
Limbi Străine şi 
Comunicare 

5 Pentru 

0 Contra 

 

ADMIS 

Consiliul de 
Administrati
e 

31.08.2016 

VALIDA
T 

9. Departamentul 
pentru Pregatirea 
Personalului 
Didactic 

Conferentiar 
univ. 

Poziţia 4 

Lector univ. dr. 
Maria GOGA 

11.07.2016, ora 
1000, Dep. 
pentru 
Pregatirea 
Personalului 
Didactic 

 

5 Pentru 

0 Contra 

 

ADMIS 

Consiliul de 
Administrati
e 

31.08.2016 

 

VALIDA
T 

Lector univ. 

Poziţia 10 

NU S-A 
PREZENTAT 
NICI UN 
CANDIDAT LA 
INSCRIERE 

- - -  

Lector univ. 

Poziţia 13 

Dr. Simona 
MASCU 

11.07.2016, ora 
1400, Dep. 
pentru 
Pregatirea 
Personalului 

 

5 Pentru 

0 Contra 

 

ADMIS 

Consiliul de 
Administrati
e 

31.08.2016 

 

VALIDA
T 
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Didactic 

 

POSTURI  DIDACTICE SCOASE LA CONCURS ÎN SEMESTRUL II 2015 / 2016 AVIZATE DE 
CONSILIILE FACULTATILOR/CONSILIUL DE ADMINISTRATIE/ VALIDATE DE SENATUL UTCB din 
data de 29.09.2016 - M.O. :  nr. 571 din  10.05.2016 

 

Nr. 
crt. 

 

FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALATIILOR 

 

Voturi 

Comisie 
concurs /  

După caz –  

Obs. 
Contestatii 

Rezolutie 
Consiliul 
Facultătii/ 

Consiliul de 
Administratie 

Validare  
Senat 

Departamentul Post, poziţie Candidat Data şi locul 
desfăşurării 
concursului 

1. Departamentul 
de Sisteme 
Termo-
Hidraulice şi 
Protecţia 
Atmosferei 

Conferentiar 
univ. 

Poziţia 17 

1. Sef  
lucrări 
univ. dr. 
ing. 
Raluca 
Smaran
da 
TEODOS
IU 

 

 

 

12.07.2016, 
ora 1100, Dep. 
de Sisteme 
Termo-
Hidraulice şi 
Protecţia 
Atmosferei 

0 Pentru 

0 Contra 

5 Abtineri 

 

Contestatie:  

Rezolutie 
comisie 
contestatie – 
Contestatie 
respinsă 

RESPINS 

 

Inginerie a 
Instalatiilor 

29.09.2016 

 

Aprobare
a 
Rezolutiei 
Comisie 
de 
Contestat
ie 

2. Sef  
lucrări 
univ. dr. 
ing. Ana 
Andreea 
VARTIR
ES 

5 Pentru 

0 Contra 

0 Abtineri 

 

ADMIS 

 

Inginerie a 
Instalatiilor 

29.09.2016 

VALIDAT 
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II.14. Raport cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia patrimonială pe bază de 
bilanţ la finele anului 2016 

Activitatea desfăşurată în anul 2016 a avut drept cadru legislativ şi instituţional actele normative 
care reglementează activitatea instituţiilor publice şi, în mod special, prevederile Legii Educației 
nr. 1 din 2011 cu modificările și completările ulterioare. 

Direcţiile principale ale strategiei activităţii economice desfăşurate au vizat întărirea, dezvoltarea 
şi consolidarea patrimoniului şi gestionarea eficientă a acestuia. 

La întocmirea situaţiei financiare aferentă anului 2016 s-a avut în vedere respectarea: 

 Legii Contabilităţii nr.82/1991, republicată şi cu modificările ulterioare; 
 Ordinul 2890/21.12.2016, pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

închiderea exercițiului bugetar al anului 2016; 
 Ordinul 529/14.04.2016, privind aprobarea Normelor metodologice privind 

întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, 
precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016; 

 O.M.F.P nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii, publicat în M.O. nr. 704/20.10.2009; 

 Ordin nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea 
şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 

 Principiilor contabilităţii aşa cum sunt descrise în O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru 
aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice; 

 O.M.F.P. 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice 
privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice; 

 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind execuția bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor 
publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii şi activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor 
creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe 
nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de 
privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de 
organizare şi finanțare a acestora. 
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Bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat pentru anul 2016, cuprinde resursele financiare necesare 
finanţării cheltuielilor care privesc buna desfăşurare a activităţii universităţii. Astfel, veniturile şi 
cheltuielile sunt fundamentate pe baza principalilor indicatori specifici, şi anume: 

 numărul de studenţi de la programele de licenţă cu frecvenţă, masterat şi doctorat 
cu finanţare bugetară; 

 numărul de studenţi de la programele de licenţă cu frecvenţă, masterat şi doctorat, 
cu taxă; 

 numărul de studenţi de la studiile postuniversitare; 
 nivelul costului mediu pe student; 
 nivelul finanţării pe student echivalent; 
 numărul de posturi efectiv ocupate, din care personal cu norma de bază în 

U.T.C.B.; 
 fondul de salarii total; 
 cheltuieli aferente bunurilor și serviciilor (furnituri de birou, materiale curățenie, 

încălzit, iluminat și forța motrică, apă, canal și salubritate, piese de schimb, poștă, 
telecomunicații, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare); 

 reparații curente; 

 hrană; 

 achiziția de bunuri de natura obiectelor de inventar; 

 cheltuieli cu deplasări, detașări în țară și în străinătate; 

 cărți, publicații și materiale documentare; 

 pregătire profesională; 

 protecția muncii; 

 ajutoare sociale în numerar pentru student (decontare transport); 

 burse pentru studenți și doctoranzi; 

 cheltuieli de capital (construcții, RK, mobilier, aparatură birotică și alte active 
corporale). 

Execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, calculată pe baza datelor 
contabile, se prezintă astfel: 
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A. Veniturile totale încasate, au fost realizate din sursele prezentate în tabelul 1. 

 

Tabelul 1 - Încasări aferente anului 2016 (lei) 

Capitolul 

 

Total % 

Venituri totale generale 101.803.176  

Sold iniţial 15.521.516  

Încasări totale, din care: 86.281.660 100,00 

● Venituri încasate din activitatea de bază, din care: 59.524.379 68,99 

- venituri încasate din finanţarea de bază, conform 
contractului instituţional încheiat cu Ministerul Educaţiei 
Naționale), Legea 85/2016, FDI 

50.033.374 84,06 

- venituri proprii încasate din taxe de studii şi alte venituri 9.323.777 15,66 

- venituri din donaţii şi sponsorizări 167.228 0,28 

din care: ani precedenți 91.559 0,15 

● Venituri încasate din fonduri externe nerambursabile  
858.839 0,99 

● Venituri încasate prin cadrul mecanismului financiar 
SEE (sursa D) 

197.053 0,23 

● Venituri încasate din programe externe (Erasmus+, 
IMPALA etc) 

643.986 0,75 

● Venituri încasate din alocaţii cu destinaţie specială, 
inclusiv subvenţii cămine-cantine: 

10.732.879 12,44 

- din care: - investiţii  1.067.000 9,94 
- RK 1.800.000 16,77 
● Venituri încasate din activitatea de cercetare 10.309.917 11,95 
● Venituri proprii încasate din activitatea căminelor şi 
cantinei 

3.936.563 4,56 

● Venituri proprii încasate din microproducţie 78.044 0,09 
 venituri din activitatea de cercetare  8,72  
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B. Plățile totale, aferente anului 2016, au fost efectuate pe structura din tabelul 2. 

Execuţia bugetară s-a desfăşurat respectându-se prevederile Legii finanţelor publice şi Normele 
metodologice ale Ministerului Economiei şi Finanţelor cu privire la angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor. 

Cheltuielile sunt prezentate în aceeaşi structură ca și veniturile pentru a asigura comparabilitatea 
datelor. 

Tabelul 2 - Plăți aferente anului 2016 (lei) 

 Total 2016 % 
Plăți totale, din care: 93.008.500 100,00 
● Plăți din încasările activităţii de bază, din care: 65.343.385 70,26 
- finanţare de bază, Legea 85/2016, FDI 49.942.128 76,43 

- venituri proprii 15.199.120 23,26 
- donații și sponsorizări 202.137 0,31 
din care: ani precedenți 126.968 0,19 
● Plăți din încasările fonduri externe nerambursabile 1.250.994 1,35 
● Plăți din încasările aferente mecanismului financiar 
SEE (sursa D) 

209.505 0,22 

● Plăți din încasările programelor externe (Erasmus+, 
IMPALA etc) 

636.791 0,68 

● Plăți din încasările alocaţiilor cu destinaţie specială, 
inclusiv subvenţii cămine-cantine 

9.053.408 9,74 

● Plăți din încasările activitatății de cercetare 11.757.441 12,64 
● Plăți din încasările - venituri proprii ale căminelor şi 
cantinei 

4.642.742 4,99 

● Plăți din încasările aferente activității de 
microproducţie 

114.234 0,12 
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Comparativ, la nivelul anului 2016, situația încasărilor și plăților pe activități, se prezintă astfel: 

Tabelul 3 – Situație comparativă încasări-plăți anul 2016 (lei) 

 
Venituri încasate Plăți 

Diferența 
Încasări-
Plăți- 

Total, din care: 86.281.660 93.008.500 -6.726.840 

Activitate de bază 59.524.379 65.343.385 -5.819.006 

Fonduri externe nerambursabile 858.839 1.250.994 -392.155 

Mecanismui financiar SEE (sursa D) 197.053 209.505 -12.452 

Programe externe (Erasmus+, IMPALA 
etc) 

643.986 636.791 7.195 

Alocaţii cu destinaţie specială, inclusiv 
subvenţii cămine-cantine 

10.732.879 9.053.408 1.679.471 

Activitatea de cercetare 10.309.917 11.757.441 -1.447.524 

Activitatea proprie a căminelor şi cantinei 3.936.563 4.642.742 -706.179 

Microproducţie 78.044 114.234 -36.190 

 

C. Încasările şi plățile aferente activităţii de bază au structurile prezentate în tabelele 4 şi 5. 

Tabelul 4 - Încasările din activitatea de bază (lei) 

 Total 2016 
Încasări totale: 59.524.379 
Încasări din finanțarea de bază 34.445.296 
Încasări aferente Legii 85/2016 15.285.288 
Încasări Fond Dezvoltare Instituțională 302.790 
Încasări din taxe de studii şi alte venituri 9.323.777 
Încasări din donaţii şi sponsorizări 167.228 
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Tabelul 5 - Plățile din activitatea de bază (lei) 

PLĂȚI Total 2016 
Plăți totale 65.343.385 
Plăți din finanțarea de bază 34.354.050 
Plăți aferente Legii 85/2016 15.285.288 
Plăți Fond Dezvoltare Instituțională 302.790 
Plăți din taxe de studii şi alte venituri 15.199.120 
Plăți din donaţii şi sponsorizări 202.137 
 

Tabelul 6 - Plățile aferente activității de bază (pe titluri de cheltuieli) 

 Total 2016 % 
Plăți totale 65.343.385 100,00 
- cheltuielile cu personalul (10) 52.890.577 80,94 
- cheltuielile pentru bunuri și servicii (20) 5.415.618 8,29 
- cheltuielile pentru burse (59) 125.427 0,19 
- cheltuielile de capital (71) 6.911.763 10,58 
 

D. Finanţarea de la bugetul de stat cu destinaţie specială.  

Potrivit reglementărilor în vigoare, de la bugetul de stat se finanţează unele cheltuieli specifice 
învăţământului superior, şi anume: bursele studenţilor, reducerile pentru transportul studenţilor, 
reparaţiile capitale, investiţiile etc. Specificul acestei finanţări constă în faptul că fondurile alocate 
se utilizează potrivit destinaţiei stabilite prin contractul instituţional sau prin cel complementar. 

În anul 2016, s-a încasat suma de 7.684.645 lei (mai puţin subvenţiile pentru cămine-cantine), 
conform tabelului 7: 

 

Tabelul 7 – Încasări din finanţarea de la bugetul de stat cu destinaţie specială (lei)- mai puțin 
subvenție cămine-cantina 

Total 2016 7.684.645 
Investiţii 1.067.000 
RK 1.800.000 
Burse 4.315.145 
Transport studenţi 502.500 
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Plățile aferente finanţarii de la bugetul de stat cu destinaţie specială, în anul 2016, au următoarea 
componență: 

Tabelul 8 – Plățile aferente finanţării de la bugetul de stat cu destinaţie specială (lei)- mai puțin 
subvenție cămine-cantina 

Total 2016 7.006.365 
Investiţii 1.065.380 
RK 1.797.939 
Burse 4.013.305 
Transport studenţi 129.741 
 

E. Încasările şi plățile privind activitatea căminelor şi cantinei studenţeşti 

Universitatea Tehnică de Construcții București dispune de 6 cămine studenţeşti şi o cantină. 
Veniturile proprii încasate ale căminelor şi cantinelor, în anul 2016 (regie cămine şi contravaloare 
hrană), au fost de 3.936.563 lei, iar subvenţia primită de la bugetul de stat a fost de 3.048.234 lei, 
rezultând încasări totale 6.984.797 lei (tabelul 9).  

Tabelul 9 - Încasări din cămine-cantină, în anul 2016 (lei) 

Încasări totale Total 2016 
Venituri încasate totale 6.984.797 
Încasări din regii cămine și hrană 3.936.563 
Încasări din subvenţii 3.048.234 
 

Plățile din bugetul activităţii căminelor şi cantinelor au vizat în principal acoperirea consumurilor 
la utilităţi şi salariilor aferente acestei activități. 

Tabelul 10 - Plățile din cămine-cantină, în anul 2016 (lei) 

 Total 2016 
Plăți totale 6.689.785 
Plăți din regii cămine și hrană 4.642.742 
Plăți din subvenţii 2.047.043 
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Tabelul 11 - Structura plăților din activitatea de cămine-cantină, inclusiv subvenții în anul 2016 
(lei) 

Structura plăților Total 2016 
Cheltuieli de personal 1.144.431 
Bunuri și servicii 5.491.162 
din care: bunuri și servicii 3.103.470 
 reparații curente 1.676.315 
 hrană 248.093 
 obiecte de inventar 448.721 
 protectia muncii 142 
 alte cheltuieli cu bunuri și servicii 14.421 
Cheltuieli de capital 54.192 
TOTAL 6.689.785 
 

F.  Încasările şi plățile privind activitatea de cercetare  

Activitatea de cercetare se desfăşoară pe următoarele categorii de contracte: granturi  de 
cercetare și contracte încheiate cu mediul de afaceri, proiecte prioritare Universitatea Tehnică de 
Construcții București. 

Încasările aferente activității de cercetare în anul 2016, sunt în sumă de 10.309.917 lei. 

Structura plăților din activitatea de cercetare se prezintă în tabelul 12. 

Toate plățile au fost realizate cu respectarea prevederilor contractelor de finanţare şi încadrarea 
în devizele aprobate de către autorităţile contractante. 

 

Tabelul 12- Structura plăților din activitatea de cercetare (lei) 

Nr. 
crt. 

Tipul plății Total 2016 

1 Salarii 5.694.163 

2 Deplasări 
țară 120.320 
străinătate 304.971 

3 Cheltuieli materiale şi servicii 4.765.963 
4 Cheltuieli de capital 872.024 
TOTAL 11.757.441 
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În cadrul cheltuielilor cu materialele și serviciile, 764.693 lei reprezintă regia virată în contul de 
venituri proprii al Universității Tehnice de Construcții București conform devizelor postcalcul din 
cadrul proiectelor de cercetare pentru anii anteriori. 

În anul 2016 Universitatea Tehnică de Construcții București a plătit utilități aferente bunei 
desfășurări a activității didactice și administrative, precum și a funcționării căminelor și cantinei 
studențești, în sumă de 3.658.738 lei. 

În tabelul de mai jos este prezentată structura plăților aferente utilităților, pe surse de finanațare.  

Tabelul 13- Structura plăților aferente utilităților, pe surse de finanțare (lei) 

Activităţi /Surse de finanţare 

Tip utilități 
Total 
utilități 

Încălzit, 
iluminat și 
forță motrică 

Apă, canal, 
salubritate 

Total activitate 2.740.016 918.722 3.658.738 
Activitatea de bază 1.507.243 181.820 1.689.063 

 venituri proprii  1.501.126 181.820 1.682.946 
 FDI 6.117 0.00 6.117 

Alocaţii cu destinaţie specială, inclusiv subvenţii 
cămine - cantine 714.792 0.00 714.792 

 subvenții cămine-cantina 714.792 0.00 714.792 
Activitatea de cercetare 1.075 480 1.555 
Activitatea proprie a căminelor şi cantinei 516.906 736.422 1.253.328 
 

Din structura de mai sus reiese: 

 suma de 1.968.120 lei plăți aferente celor 6 cămine și cantinei studențești; 

 suma de 1.690.618 lei plăți aferente activității de bază – campusuri. 

În totalul plăților, ponderea importantă o ocupă Campusul Tei (58,02%), urmat de Facultatea de 
Instalații (19,00%), Facultatea de Utilaj Tehnologic (12,60%), LPA Colentina (6,21%) și Sala de 
Sport (4,17%). 
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II. Situaţia patrimonială potrivit bilanţului contabil la 31.12.2016 

 

Reflectarea situaţiei patrimoniale în bilanţul contabil încheiat la 31.12.2016 

Activul din bilanţ în sumă de 277.157.443 lei are structura prezentată în tabelul 14. 

Tabelul 14 - Activul din bilanţ 
Nr. 
crt. 

Denumire indicator 
ACTIV 
2015 2016 

1 Active necurente 251.791.579 248.916.423 
2 Stocuri, din care: 10.303.429 11.909.624 

 Obiecte de inventar  10.049.056 11.676.032 

3 Disponibilităţi în conturi la trezoreria statului şi la bănci 18.359.825 12.368.361 

4 

Creanţe curente de încasat - total 
din care: 

5.861.824 3.962.902 

 clienţi 903.137 1.030.961 
- creanţe din operaţiuni cu FEN 2.269.689 392.149 

  5 Cheltuieli în avans 46 133 
 TOTAL ACTIV 286.316.703 277.157.443 
 

Creanţele, în sumă totală de 3.962.902 lei, provin din: 

- contul 411 „Clienţi”, care prezintă un sold de 1.030.961 lei, care este compus din: 

 sume curente ce urmează a fi încasate de la clienţi în perioada următoare închiderii 
bilanţului (870.684 lei), din care 858,424 lei sunt sume aferente activității de cercetare; 

 clienți incerți sau în litigiu 160.277 lei, pentru care au fost transmise documentele 
justificative către Oficiul juridic în vederea recuperării sumelor; 

- contul 461 „Debitori” care prezintă un sold de 2.539.792 lei, care este compus din:  

 „Debitori sub un an”, sume curente ce urmează a fi încasate în perioada următoare 
închiderii bilanţului (25.565 lei), 

 „Debitori sub un an-alte creanțe”, 2.514.227 lei- reprezentand cu preponderență taxe de 
școlarizare de încasat în perioada următoare închiderii exercițiului finaciar, 

- creanţe din operaţiuni cu FEN care prezintă un sold de 392.149 lei şi reprezintă sume aferente 
cererilor de rambursare aflate în evaluare la Autoritatea de Management. 
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Pasivul din bilanţ în sumă de 277.157.443 lei are structura prezentată în tabelul 15. 

Tabelul 15 - Pasivul din bilanţ 
Nr. 
Crt. 

Denumire indicator 
PASIV 
2015 2016 

1 
Capitaluri proprii, din care: 277.666.230 252.224.256 

Excedent / Deficit 18.252.148 -27.566.331 

2 
Datorii, din care: 8.650.473 24.933.187 

- furnizori 523.468 530.473 

 TOTAL PASIV 286.316.703 277.157.443 
 

Datoriile, în sumă totală de 24.933.187 lei, provin din: 

- contul 462 „Creditori sub un an”, care prezintă un sold de 196.667 lei, din care 177.799 lei 
reprezintă taxe de școlarizare aferente studenților străini ce sunt înmatriculați pe cont propriu 
valutar; 

- contul 462 „Creditori peste un an”, care prezintă un sold de 271.471 lei, din care reprezentative 
sunt sumele aferente burselor depuse în contul de mandat (127.211 lei) și 79.927 lei aferenți 
diverselor persoane juridice implicate în activitatea de cercetare; 

- contul 401 „Furnizori” prezintă un sold de 530.473 lei. Sumele constituie datorii curente către 
furnizori, instituția neînregistrand arierate; 

- conturile de datorii către bugetul statului și bugetele asigurărilor sociale prezintă un sold de 
623.747 lei, sumă ce urmează a fi plătită până la 25 ale lunii următoare, conform prevederilor 
legale; 

- salariile angajaților prezintă un sold de 1.971.749 lei, sumă ce urmează a fi plătită până la 14 ale 
lunii următoare, conform prevederilor legale; 

- provizioane în sumă de 19.341.515 lei reprezentând suma recunoscută în contabilitate pentru 
cheltuieli viitoare aferente Legii 85/2016; 

- venituri în avans 1.997.565 lei reprezentând taxe de școlarizare aferente studenților înmatriculați 
în anul 2016/2017. 
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La finele anului 2016, instituția inregistrează active necurente totale în sumă de 248.916.423 lei, 
din care active fixe necorporale 988.435 lei și active fixe corporale 247.920.453 lei. 

Ca structură, activele fixe corporale se prezintă conform tabelului 16. 

Tabelul 16 – Stuctura activelor fixe corporale 

Grupa Sold la 
01.01.2016 

Intrări / 
Reevaluare 

Ieșiri / 
Casări 

Total 
amortizare 
2016 

Sold la 
31.12.2016 

Total, din care: 250.441.024 15.214.565 5.657.094 12.078.042 247.920.453 
Terenuri  20.955.027 152.972 0 0 21.107.999 
Construcții 184.783.287 4.349.416 0 11.401.402 177.731.301 
Echipamente 
tehnologice, 
aparate și 
instalații de 
măsurare, control 
și reglare 

26.465.968 920.596 3.834.494 1.422.880 22.129.190 

Mobilier, 
aparatură birotică 
și alte active fixe 
corporale 

647.067 139.055 927.379 -743.240 604.828 

Mijloace fixe în 
curs de execuție 

17.589.675 9.652.526 895.066 0 26.347.135 

 

Disponibilităţile băneşti la data de 31.12.2016, în sumă totală de 12.292.986 lei, au structura 
prezentată în tabelul 17. Menționăm faptul că sumele prezentate au în componență soldul inițial 
la 01.01.2016 la care se adaugă încasările și se scad plățile din anul 2016. 
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Tabelul 17 - Disponibilităţile băneşti la 31.12.2016 

Activităţi / Surse de 
finanţare 

Sold trezorerie 
Sold bancă 
lei 

Sold bancă 
valută 

Total 

Total activitate 8.324.635 147.951 3.820.401 12.292.986 
Activitatea de bază 2.626.704 6.409 3.129.896 5.763.009 

 venituri proprii 2.065.575 6.409 3.129.896 5.201.880 
 finanțare de bază 545 0 0 545 
 L85/2016 9.263 0 0 9.263 
 FDI 0 0 0 0 
 sponsorizare 165.888 0 0 165.888 
 cursuri 

postuniversitare 385.433 0 0 385.433 
Fonduri externe 
nerambursabile  0.00 0.00 0.00 0.00 
Alocaţii cu destinaţie 
specială, inclusiv subvenţii 
cămine - cantine 3.707.672 117.026 0 3.824.698 

 subvenții 1.001.191 0 0 1.001.191 
 investiții + dotări 3.681 0 0 3.681 
 burse 10.185 117.026 0 127.211 
 transport 23.764 0 0 23.764 
 ob inv 2.668.851 0 0 2.668.851 

Activitatea de cercetare 1.434.232 20.736 397.741 1.852.709 
Activitatea proprie a 
căminelor şi cantinei 553.246 2.930 0 556.176 
Activitate din 
microproducţie 5.137 0 0 5.137 
Mecanismui financiar SEE 
(Sursa D) 906 0 0 906 
Programe externe -3.263 850 292.764 290.351 
 

Disponibilul la bănci cuprinde sumele în lei și valută aferente încasărilor din taxe de școlarizare, 
încasări aferente programelor externe și programelor Erasmus+, programelor de cercetare, sume 
de mandat și regii de cămin încasate în conturile BCR. 
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În anul 2015 disponibilitățile bănești au avut următoarea structură: 

Tabelul 18 - Disponibilităţile băneşti la 31.12.2015 

Activităţi /Surse de finanţare 
Sold 
trezorerie 

Sold banca 
lei 

Sold banca 
valută Total 

Total activitate 13,664,575 197,426 4,475,688 18,337,689 
Activitatea de bază 6,597,320 14,933 3,360,606 9,972,860 

 vp 5,826,003 14,904 3,360,606 9,201,513 
 finantare de baza 99,406 29 0 99,435 
 L85/2016   0 0 0 
 FDI 0 0 0 0 
 sponsorizare 200,797 0 0 200,797 
 cursuri postuniversitare 471,115 0 0 471,115 

Fonduri externe nerambursabile  699 0 1 700 
Alocaţii cu destinaţie specială, 
inclusiv subvenţii cămine - cantine 4,280,448 98,861 0 4,379,309 

 subvenții 279,056   0 279,056 
 investiții + dotări 388,868   0 388,868 
 burse 4,769 98,861 0 103,630 
 transport 441,189   0 441,189 
 ob inv 3,166,565   0 3,166,565 

Activitatea de cercetare 1,737,898 83,659 842,788 2,664,345 
Activitatea proprie a căminelor şi 
cantinei 980,573 2,060 0 982,633 
Activitate din microproducţie 41,328 0 0 41,328 
Mecanismui financiar SEE (Sursa 
D) 13,358 0 0 13,358 
Programe externe 12,952 -2,088 272,294 283,158 
 

Tabelul 19 - Situație comparativă a disponibilităților bănești - anii 2015-2016 

Total activitate UTCB Sold trezorerie Sold banca lei Sold banca valută Total 
Total activitate 2016 8.324.635 147.951 3.820.401 12.292.986 
Total activitate 2015 13,664,575 197,426 4,475,688 18,337,689 
Diferența 2016-2015 -5,339,940 -49,475 -655,287 -6,044,703 
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Pe surse de finanţare, situaţia Contului de rezultat patrimonial se prezintă în tabelul următor: 

Tabelul 20 – Contul de rezultat patrimonial 

Activităţi /Surse de finanţare 
Venituri  Cheltuieli  

Excedent/Deficit 
2016 2016 

Total activitate 87,436,263.42 115,002,594.77 -27,566,331.35 
Activitatea de bază 58,760,028.49 86,132,429.17 -27,418,603.77 

 venituri proprii 7,861,594.39 8,317,105.86 -455,511.47 
 finantare de baza 34,445,304.78 42,138,396.09 -7,693,091.31 
 legea 85/2016 15,285,288.00 34,626,803.00 -19,341,515.00 
 FDI 302,790.22 231,276.21 71,514.01 
 sponsorizare 492,121.10 402,525.63 89,595.47 
 cursuri postuniversitare 372,930.00 416,322.38 -43,392.38 

Fonduri externe nerambursabile  2,872,740.49 5,815,210.93 -2,942,470.44 
Alocaţii cu destinaţie specială, 
inclusiv subvenţii cămine - cantine 

10,732,879.00 7,361,171.65 3,371,707.35 

 subvenții cămine-cantina 3,048,234.00 2,146,554.73 901,679.27 
 investitii + dotari 2,449,000.00 824,792.56 1,624,207.44 
 burse 4,315,145.00 4,013,305.00 301,840.00 
 transport 502,500.00 129,741.00 372,759.00 
 obiective de investiții 418,000.00 246,778.36 171,221.64 

Activitatea de cercetare 10,147,002.39 10,359,465.81 -212,463.42 
Activitatea proprie a căminelor şi 
cantinei 

3,973,080.84 4,355,282.83 -382,201.99 

Activitate din microproducţie – 
editura  

70,755.91 124,286.58 -53,530.67 

Mecanismui financiar SEE (sursa 
D) 232,352.26 231,453.61 

898.65 

Programe externe 647,424.04 623,294.19 24,129.85 
 

Rezultatul din activitatea totală înregistrează un deficit de 27.566.331,35 lei.  

Activitățile ce au înregistrat deficit în anul 2016 sunt: activitatea de bază, urmată de activitatea 
finanțată din fonduri externe nerambursabile, activitatea proprie a căminelor şi cantinei, 
activitatea de cercetare, activitate din microproducţie – editura. 
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 Deficitul activității de bază provine, în proporție de 70.54%, din înregistrarea în contabilitate 
a provizioanelor reprezentand cheltuieli viitoare aferente drepturilor salariale ce urmează a 
fi plătite conform Legii 85/2016, diferența provenind din înregistrarea cheltuielilor privind 
amortizarea mașinilor, echipamentelor și mijloacelor de transport; 

 Deficitul activității finanțate din fonduri externe nerambursabile provine din înregistrarea 
cheltuielilor privind amortizarea mașinilor, echipamentelor și mijloacelor de transport, 
sumă ce depășește veniturile aferente cererilor de rambursare depuse la Autoritatea de 
Management; 

 Deficitul activității proprii a căminelor şi cantinei provine din pondearea importantă în total 
venituri a cheltuielilor cu utilitățile, cu reparațiile curente, precum și a cheltuielilor cu 
diverse prestări de servicii. (veniturile încasate în avans au fost de 396,327.00 lei – regii de 
cămin aferente lunii ianuarie 2017, încasate în decembrie 2016, conform metodologiei); 

 Deficitul activității de cercetare provine din pondearea importantă în total venituri a 
cheltuielilor cu salariile, a cheltuielilor cu diverse prestări de servicii, precum și amortizarea 
mașinilor, echipamentelor; 

 Deficitul activității din microproducţie – editura provine din pondearea importantă în total 
venituri a cheltuielilor cu salariile, precum și a cheltuielilor privind amortizarea mașinilor, 
echipamentelor. 

 Creșterea semnificativă a cheltuielilor cu amortizarea se datorează reevaluării clădirilor 
instituției la finele anului 2016. 
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III. Consideraţii globale privind execuţia bugetară 

Raportată la bugetul aprobat de Ministerul Educației Naționale, execuția bugetară se prezintă 
astfel: 

 

Tabelul 21 – Execuția bugetului de venituri și cheltuieli –2016 

Nr. 
Denumirea indicatorilor 

Sumă 
prevăzută 

Execuție 
BVC 

Diferența 
executat-
prevăzut crt. an 2016 

1 SOLD INIȚIAL deblocat de MEN 15,521,516     
2 TOTAL VENITURI, din care:  91,689,233 86,281,660 -5,407,573 
2.1 Sume primite MEN - finanțare de bază 34,748,086 34,748,086 0 
2.2. Sume primite MEN – Legea 85/2016 15,928,028 15,285,288 -642,740 

2.3. 
Venituri proprii obținute din taxe și activități 
desfășurate de instituțiile de învățământ 
superior 

7,895,000 10,045,807 2,150,807 

2.4. Alte venituri proprii, donații și sponsorizări 620,000 167,228 -452,772 

2.5. 
Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambusabile (FEN) POSTADERARE 

4,805,240 1,055,892 -3,749,348 

2.6. 
Venituri din activitatea de cercetare științifica, 
proiectare, consultanță și expertiză 

13,000,000 10,309,917 -2,690,083 

2.7. 
Alocații de la bugetul de stat cu destinație 
specială, din care: 

10,732,879 10,732,879 0 

a) reparații capitale 1,800,000 1,800,000 0 
b) subvenții pentru cămine si cantine 3,048,234 3,048,234 0 
c) dotări si alte investiții  649,000 649,000 0 
d) burse 4,315,145 4,315,145 0 
e) alte forme de protecție socială a studenților  502,500 502,500 0 
f) alocații pentru obiective de investiții 418,000 418,000 0 
g) alocații pentru procurări calculatoare 0 0 0 
h) subvenții cazare studenți 0 0 0 
2.8. Venituri proprii cămine-cantine 3,960,000 3,936,563 -23,437 
3 TOTAL CHELTUIELI, din care :  107,210,749 93,008,500 -14,202,249 
3.1. Cheltuieli pentru activitatea de bază  56,682,054 50,809,122 -5,872,932 
3.2. Cheltuieli din sume MEN - Legea 85/2016 15,928,028 15,285,288 -642,740 

3.3. 
Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambusabile (FEN) postaderare  

3,143,398 1,460,499 -1,682,899 
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3.4. 
Cheltuieli pentru activitatea de cercetare 
științifică, proiectare, consultanță și expertiză  

15,513,440 11,757,441 -3,755,999 

3.5. 
Cheltuieli din alocații de la bugetul de stat cu 
destinație specială, din care:   

10,732,879 9,053,408 -1,679,471 

a) cheltuieli pentru reparații capitale 1,800,000 1,797,939 -2,061 

b) 
cheltuieli din subvenții pentru cămine și 
cantine studențești 

3,048,234 2,047,043 -1,001,191 

c) 
cheltuieli pentru dotări și alte investiții, 
consolidări, reabilitări 

649,000 647,380 -1,620 

d) cheltuieli pentru burse 4,315,145 4,013,305 -301,840 

e) 
cheltuieli pentru alte forme de protecție 
socială  

502,500 129,741 -372,759 

f) cheltuieli pentru obiective de investiții   418,000 418,000 0 

g) 
cheltuieli din alocații pentru procurări 
calculatoare 

0 0 0 

h) cheltuieli din subvenții pentru cazare studenți 0 0 0 

3.6. 
Cheltuieli pentru  cămine și cantine 
studențești   

5,210,950 4,642,742 -568,208 

 

Plăţile dispuse de Universitatea Tehnică de Construcții București din conturile de cheltuieli 
bugetare se efectuează în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate şi a veniturilor 
bugetare încasate în anul curent, inclusiv a sumelor virate din excedentul anilor precedenţi, cu 
aprobarea Ministerului Educației Naționale, existente la data efectuării plăţilor.  
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Tabelul 22 - Situația privind execuția pe tipuri de cheltuieli raportată la bugetul de venituri și cheltuieli actualizat la 15.12.2016 

 

din care pentru:: 

TOTAL CHELTUIELI FINANŢAREA DE BAZA VENITURI PROPRII 
Alocaţii de la bugetul de stat cu destinaţie 

speciala 

Buget Executat 
Diferența 
executat-
prevăzut 

Buget Executat 
Diferența 
executat-
prevăzut 

Buget Executat 
Diferența 
executat-
prevăzut 

Buget Executat 
Diferența 
executat-
prevăzut 

II) TOTAL 
CHELTUIELI, din 

care: 
107,210,749 93,008,500 -14,202,249 50,676,114 49,942,128 -733,986 45,801,756 34,012,964 

-
11,788,792 

10,732,879 9,053,408 -1,679,471 

10. Cheltuieli de 
personal 

64,620,010 59,769,455 -4,850,555 50,345,222 49,701,560 -643,662 13,030,000 9,044,905 -3,985,095 1,244,788 1,022,990 -221,798 

-Din care legea 
85/2016 

15,928,028 15,285,288 -642,740 15,928,028 15,285,288 -642,740 0 0 0 0 0 0 

20. Bunuri si 
servicii 

22,830,124 16,142,878 -6,687,246 330,892 240,568 -90,324 20,695,786 14,878,257 -5,817,529 1,803,446 1,024,053 -779,393 

30. Dobânzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55. Alte 
transferuri 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

56. Proiecte cu 
finanţare din 

fd.externe 
nerambursabile 

(FEN) 
POSTADERARE 

783,158 846,296 63,138 0 0 0 783,158 846,296 63,138 0 0 0 

din care: 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

56.01 Fondul 
European de 
Dezvoltare 
Regionala 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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56.02 Fondul 
Social European 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

56.16 Alte 
instrum.si 
facilitaţi 

postaderare 

783,158 636,791 -146,367 0 0 0 783,158 636,791 -146,367 0 0 0 

56.17 SEE 
Hydropower 

0 209,505 209,505 0 0 0 0 209,505 209,505 0 0 0 

58.10 Proiecte 
cu finantare din 
fonduri externe 
nerambursabile 

aferente 
cadrului 

financiar 2014-
2020 

2,360,240 1,250,994 -1,109,246 0 0 0 2,360,240 1,250,994 -1,109,246 0 0 0 

58.10.01 
Programe din 

Fondul 
European de 
Dezvoltare 
Regionala 

(FEDR) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58.10.02 
Programe din 
Fondul Social 

European (FSE) 

2,360,240 1,250,994 -1,109,246 0 0 0 2,360,240 1,250,994 -1,109,246 0 0 0 

57. Asistenta 
sociala 

502,500 129,741 -372,759 0 0 0 0 
 

0 502,500 129,741 -372,759 

59. Alte 
cheltuieli 

4,465,145 4,138,732 -326,413 0 0 0 150,000 125,427 -24,573 4,315,145 4,013,305 -301,840 

71. Active 
nefinanciare 

11,649,572 10,730,404 -919,168 0 0 0 8,782,572 7,867,085 -915,487 2,867,000 2,863,319 -3,681 
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72 Active 
financiare 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

80. împrumuturi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

81. Rambursări 
de credite 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
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Concluziile privind modul de utilizare a veniturilor sunt prezentate în continuare: 

Veniturile ce au stat la baza constituirii bugetului de venituri și cheltuieli provin din încasări 
aferente anului 2016 și din deblocarea sumelor aflate în sold la 01.01.2016. 

Alocaţia lunară încasată drept finanţare de bază a fost utilizată în totalitate pentru plata 
salariilor şi contribuţiilor aferente, prin urmare, cheltuielile materiale aprobate (utilităţi, reparaţii 
curente şi alte cheltuieli materiale) au fost acoperite din surse proprii iar în cadrul activității 
căminelor și a cantinei studențești, din subvenții pentru cămine-cantină. 

În cadrul activității de bază, ponderea importantă în total o reprezintă cheltuielile de personal - 
80,94%. 

Cheltuielile salariale aferente anului 2016, comparativ cu anul 2015 (achitate din finanțarea de 
bază), au crescut cu 13,61% - creșterile sunt datorate schimbărilor legislative. 

Salariile personalului academic şi administrativ, bursele pentru studenţi şi datoriile către 
furnizorii de utilităţi şi de servicii au fost achitate la timp. 

La finele anului activitatea totală înregistrează un deficit de 27.566.331,35 lei. Acesta provine 
din înregistrarea în contabilitate a provizioanelor reprezentand cheltuieli viitoare aferente 
drepturilor salariale ce urmează a fi plătite conform Legii 85/2016 (19.341.515 lei), precum și 
din înregistrarea cheltuielilor privind amortizarea construcțiilor, echipamentelor tehnologice, 
aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare mașinilor, echipamentelor și 
mijloacelor de transport (12.078.042 lei).  

Creșterea semnificativă a cheltuielilor cu amortizarea se datorează reevaluării clădirilor 
instituției la finele anului 2016. 

Disponibilitățile bănești înregistrează o scădere în anul 2016 față de anul 2015 cu 6,044,703 
lei. Scăderea este explicată de utilizarea acestei sume din excedentul anului precedent astfel: 
utilizarea sumei de 5,339,940 lei din conturile de trezorerie și a sumei de 704.762 lei din 
conturile deschise la bănci comerciale. Sumele utilizate din conturile de valută au acoperit 
diferența plăților salariale ale angajaților, nefinanțată de la MInisterul Educației Naționale. Din 
conturile de trezorerie sumele au fost utilizate pentru plata furnizorilor de lucrări de investiții și 
RK. 
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II.15. Raport privind acrivitatea Direcţiei Resurse Umane - Salarizare 

Conform organigramei Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti aprobată prin Hotarârea 
Senatului U. T.C.B. nr. 5801/ 01.06.2016, Direcţia Resurse Umane – Salarizare este condusă 
de un director şi este organizată în 2 servicii după cum urmează: 

 Serviciul Resurse Umane, în organigrama căruia sunt prevăzute un număr de 7 posturi, 
din care în prezent sunt ocupate 4: 3  pe perioadă nedeterminată şi unul pe perioadă 
determinată; 

 Serviciul Salarizare, în organigrama căruia sunt prevazute un număr de 6 posturi, din 
care, în prezent, sunt ocupate 4 pe perioadă nedeterminaţă; 

Din activitatea desfăşurată de către Serviciul Resurse Umane în perioada: martie 2016-martie 
2017, referitor la capitalul de resurse umane se evidenţiază următoarele aspecte: 

Numărul total de posturi didactice ocupate s-a diminuat de la 401 la 347, structura 
comparativă pe grade didactice a posturilor ocupate fiind următoarea: 

Nr. total posturi 
ocupate, din care: 

Profesor Conferenţiar Şef lucrări (lector) Asistent Preparator 

401 72 93 151 80 5 
347 61 87 151 48 0 

 

Cauzele principale care au determinat diminuarea cu 54 a numărului de posturi didactice 
ocupate au fost: 

- încetarea contractului individual de muncă, prin pensionare la limită de vârstă, a unui 
număr de 27 de cadre didactice titulare; 

- încetarea de drept a contractelor individuale de muncă, prin efectul art. 362 din Legea 
nr. 1/ 2011 a Educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, a cadrelor 
didactice titulare care ocupau posturile de preparator universitar, asistent universitar 
sau şef lucrări/ lector universitar şi care până la data de 30 septembrie 2016 nu au 
obţinut diploma de doctor; 

- încetarea contractelor individuale de muncă la cererea salariaţilor, prin acordul părţilor 
sau prin demisie; 

- încetarea de drept a contractelor individuale de muncă, urmare a decesului salariatului. 
 

Numărul total de posturi didactice aprobate s-a diminuat de la 629 în anul universitar 
2015/2016 la 499 în anul universitar 2016/2017. Structura comparativă pe grade didactice a 
posturilor aprobate este următoarea: 
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Nr. total posturi 
aprobate, din care: 

Profesor Conferenţiar Şef lucrări (lector) Asistent Preparator 

629 80 105 311 128 5 
499 76 91 230 102 0 

 

Factorii determinanţi pentru reducerea numărului total de posturi aprobate au fost: 

- folosirea eficientă a finanțării instituționale prin revizuirea volumului de ore acoperite 
prin norme și, în special, prin plata cu ora, respectiv modificarea normelor didactice 
minime sub care nu se poate coborî după cum urmează: profesor: 12 ore, conferențiar: 
13, ore șef lucrări/lector: 15 ore, asistent: 16 ore, raportat la anul universitar 2015/2016 
în care reducerea normei didactice nu putea să coboare sub următoarele limite: - 
profesor : 10 ore (cel puţin 4 ore conv.curs), conferenţiar: 11 ore (cel puţin 4 ore conv. 
curs), şef lucrări/lector: 14 ore (cel puţin 2 ore conv. curs) şi asistent : 15 
ore/săptămână; 

- desfiinţarea posturilor de preparator universitar prin efectul art. 362 din Legea nr. 1/ 
2011 a Educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Atragerea de capital uman necesar pentru activitatea didactică acoperită de titulari s-a realizat 
prin scoaterea la concurs a unui număr de 19 posturi didactice în semestrul I al anului 
universitar 2015/2016 şi prin scoaterea la concurs a unui număr de 16 posturi didactice în 
semestrul II al anului universitar 2015/2016.  

Repartizarea concursurilor didactice pe posturi a fost următoarea: 

An universitar 
2015/2016 

Profesor Conferenţiar Şef lucrări Asistent 
Nr. total de posturi 
didactice scoase la 

concurs 
Sem. I 3 3 7 6 19 
Sem. II 1 5 8 2 16 
TOTAL 4 8 15 8 35 

Referitor la personalul didactic auxiliar si nedidactic, evolutia numărului de salariaţi a fost 
următoarea: 

Perioadă Structură 
Categorie 
personal 

Nr. 
personal 

Total/ 
structură 

TOTAL 
perioadă 

Martie 2016 
Departamente 

Didactic 
auxiliar 

123 
132 

361 
Nedidactic 9 

Servicii Didactic 84 229 
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auxiliar 
Nedidactic 145 

Martie 2017 

Departamente 
Didactic 
auxiliar 

114 
121 

333 
Nedidactic 7 

Servicii 
Didactic 
auxiliar 

85 
212 

Nedidactic 127 

  

Din activitatea desfăşurată de către Serviciul Salarizare în perioada: martie 2016-martie 2017, 
modificarea veniturilor salariale acordate în plată, s-a realizat ca urmare a aplicării 
următoarelor acte normative: 

 H.G. nr. 582/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal – 
bugetare, cu modificările şi completările ulterioare – aplicată începând cu 
01.08.2016 pentru personalul didactic si didactic auxiliar; 

 O.U.G. nr. 9/ 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor 
termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative – aplicată 
începând cu 01.01.2017 pentru personalul nedidactic; 

 H.G. nr. 38/ 2017 pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 
fiscal – bugetare – aplicată începând cu data de 01.01.2017 pentru personalul 
didactic şi didactic auxiliar; 

 O.U.G. nr. 17/ 2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului – aplicată 
începând cu data de 01.02.2017 pentru personalul nedidactic; 

De asemenea, în anul 2016, au fost aplicate şi prevederile Legii nr. 85/ 2016 privind plata 
diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 
octombrie 2008 - 13 mai 2011. Drepturile prevăzute de Legea nr. 85/ 2016 au fost acordate 
unui număr de 872 de persoane (angajaţi şi foşti angajaţi ai UTCB), din care: 256 pensionari şi 
616 persoane active. 
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II.16. Litigii comerciale şi de muncă aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti 

         Litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti : 

- un dosar cu un angajat, administrator de cămin studenţesc, aflat pe rolul Curţii de Apel 
Bucureşti în calea de atac; la instanţa de fond universitatea a obţinut hotărâre 
favorabilă; 

- un dosar cu anulare concurs pentru postul de conferenţiar universitar aflat pe rolul 
Curţii de Apel Bucureşti în calea de atac; la instanţa de fond universitatea a obţinut 
hotărâre favorabilă; 

- nouă dosare de faliment, toate referitoare la creanţe rezultate din contractele de 
cercetare ştiinţifică. 

La un număr de trei dosare urmează să fie comunicate hotărârile judecătoreşti, un litigiu cu o 
firmă de pază şi două litigii cu angajaţi. 

Un dosar este suspendat, se referă la terenul Laboratoarelor din Colentina revendicat. 

Un număr de trei dosare se află  în procedură de executare silită şi un dosar nou care urmează 
a fi depus, în toate cazurile este vorba de creanţe rezultate din contractele de cercetare 
ştiinţifică. 

În ultimul an au fost obţinute soluţii favorabile universităţii în şapte dosare care au avut ca 
obiect  sume neachitate din contractele de cercetare ştiinţifică.  

La data de 5 septembrie 2016 a fost retransmis la Comisia Naţională pentru Compensarea 
Imobilelor dosarul Notificării formulate în baza Legii nr. 10/2001, însoţit de sentinţa definitivă 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în vederea acordării de despăgubiri persoanelor 
îndreptăţite pentru terenul situat în Campusul Tei –Laboratorul de Construcţii metalice. 

 

II.17. Starea lucrărilor de investiţii, reparaţii capitale şi consolodări în 2016 

În anul 2016, Universitatea Tehnică de Construcții București a continuat în limitele resurselor 
financiare alocate de la buget prin Ministerul Educației Naționale, acţiunea de punere în 
siguranţă și modernizare a clădirilor proprii, dupa cum umează: 

„Lucrări de Consolidare, Reparații Capitale și Mansardarea Facultății de Construcții Civile 
Industriale și Agricole”,  în cadrul lucrărilor de investiții în continuare. 
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Constructorul, de acord cu beneficiarul, a dispus continuarea și finalizarea lucrărilor la 
Facultatea de Construcții Civile Industriale și Agricole  pentru corpurile A și B, în funcție de 
fondurile alocate în anul 2016, respectiv: 

-  Reparații Capitale     buget                      - suma de       1.800.000 lei 

-  Mansardare     venituri proprii                - suma de          515.000 lei 

sold ani precedenți  

-   Consolidare               buget                       - suma de          649.000 lei 

TOTAL Facultatea CCIA în 2016  =    2.964.000 lei 

Din suma de 1.800.000,00 lei alocată din buget pentru lucrările de reparații capitale, pentru 
finalizarea  corpului B s-a cheltuit suma de 1.721.000,00 lei, iar pentru corpul A s-a cheltuit 
suma de 77.000,00 lei. 

Din suma de 515.000,00 lei deblocată din soldul anilor precedenți, pentru finalizarea lucrărilor 
de mansardare a corpului B, s-a cheltuit suma de 512.000, 00 lei.  

În soldul anilor precedenți, pentru lucrările de mansardare a corpului A, mai este disponibilă 
suma de 1.973.000,00 lei, solicitarea deblocării acesteia urmând să se efectueze odată cu 
demararea lucrărilor de mansardare a corpului A. 

Din suma de 649.000,00  lei  alocată din buget pentru lucrările de consolidare ale corpului A, s-
a cheltuit suma de 647.000,00 lei. 

Sumele decontate pe RK au cuprins execuția lucrărilor de finalizare a corpului B, lucrări ce au 
constat în: montarea și punerea în funcțiune a liftului, montarea tâmplariei exterioare, a 
tavanelor de rigips, finisaje zona casei scarii și în încăperile corpului B, recondiționarea 
pardoselilor de marmură din holurile principale, refacerea treptelor de la intrarea principala a 
facultății, instalații sanitare, instalații de încalzire, instalatii electrice, climatizare și lucrări de 
finisaje la fațade. Lucrările de RK la corpul A (subsol și parter) s-au executat concomitent cu 
lucrările de consolidare și au constat în: tencuieli și zugrăveli – glet, montare tâmplărie 
exterioară și realizare instalații electrice și sanitare. 

La mansardă, sumele decontate au cuprins execuția lucrărilor de finalizare a corpului B și au 
constat în: structura de rezistență a scarii metalice de legatură între corpurile B și C, placarea 
cu gips carton, vopsitorii balustradă, montarea mâinii curente, montarea ușilor interioare, 
finisaje interioare și exterioare, placarea cu marmură a scărilor de acces la mansardă și a 
holului mare, instalații de încalzire, instalatii electrice, climatizare. Aferente corpului B mai sunt 
de executat lucrările de montaj și punere în funcțiune a echipamentelor pentru persoanele cu 
handicap. 
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Sumele decontate pe consolidare au cuprins execuția lucrărilor la subsol și parter în corpul A 
și au constat în realizarea pereților structurali din beton armat pe ambele direcții, legați prin 
ancore chimice în stâlpii și grinzile existente ce se află la extremitățile acestora. 

Rămân de executat în continuare la corpul A etaj 1-etaj 3, lucrări de consolidare, lucrări de RK 
aferente și apoi lucrări de mansardare. 

 

„Lucrări pentru extinderea spațiilor de învățământ prin supraetajarea clădirii existente P+1 - 
Laborator de Hidraulică și Protecția Mediului”, in cadrul lucrarilor de investitii in continuare. 

Au continuat lucrarile de extindere a spatiilor de invatamant prin supraetajarea cladirii 
existente P+1, in functie de fondurile alocate in anul 2015, respectiv: 

- Extindere Laborator Hidraulica  buget  - suma de 418.000 lei 

- Extindere Laborator Hidraulica venituri proprii  - suma de 6.288.000 lei 

sold ani precedenti  

TOTAL Laborator de Hidraulica = 6.706.000 lei 

Suma de 418.000 lei alocată din buget pentru lucrările de extindere la laborator, s-a cheltuit în 
totalitate. Din suma de 6.288.000 lei deblocată din soldul anilor precedenți, s-a cheltuit suma 
de 6.278.000 lei. 

Atât consolidarea la clădirea existentă cât și structura de rezistență a extinderii sunt executate 
în totalitate. Sumele decontate pe extindere au cuprins execuția următoarelor lucrări: fațade 
realizate în procent de 80% (placare cu alucobond și termosistem); structură metalică a 
gradenelor și placarea acestora – în amfiteatru; tamplăria exterioară și interioară realizate în 
procent de 90%; compartimentare interioară cu pereți din gips carton realizată în procent de 
95%; lucrări de finisaje (tencuieli, zugrăveli, strat suport pardoseli, placări, vopsitorii), realizate 
în procent de 70%; tavane suspendate din gips carton la etajul 2, realizate în procent de 95%; 
lucrări de instalații electrice în procent de 70% (montaj aparataj – corpuri de iluminat, prize, 
întrerupătoare, tablouri), instalații sanitare executate în procent de 30% - (etaj 2); instalații 
termice în procent de 20% (achiziția utilajelor din centrala termica – vas de expansiune, 3 
cazane); ventilația executată în procent de 40% (montat tubulatură). 

Rămân de finalizat toate lucrările de construcții începute, lucrările de instalații electrice 
(instalația de iluminat și prize – etaj 2, instalația de detecție și alarmare incendiu, amenajare 
post de transformare pentru spor de putere, instalația electrica de curenti tari și slabi, 
instalația de paratrăznet și priza de pamânt, echipamente), instalații sanitare (procurare și 
montare obiecte sanitare etaj 2, realizarea instalației de alimentare cu apă rece și utilarea 
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spațiului sanitar aferent amfiteatrului și sălii multifuncționale, realizarea instalației de 
alimentare cu apa rece a C.T., montare chiller și stația de apă), instalații termice (montarea 
echipamentelor în C.T., montarea utilajelor la extindere, proiectarea și execuția instalației de 
alimentare cu gaze naturale în C.T.), racordarea  ventiloconvectorilor. 

 

Lucrari de reparatii curente și prestări servicii realizate din Venituri proprii în anul 2016 

Din veniturile proprii ale universitătii, în anul 2016 s-au realizat lucrări de reparații curente la 
spațiile de învățământ și prestări servicii, în valoare totală de 554.865,93 lei dupa cum 
urmează:  

- Servicii de reparare și întreținere a centralelor termice și punctelor termice ale 
U.T.C.B.; 

- Servicii de verificare generală periodică si mentenanță corectivă la Casieria 
U.T.C.B; 

- Servicii de verificare și mentenanță la instalația de avertizare și detecție incendiu 
la Sala de Sport – U.T.C.B.; 

- Verificarea tehnică periodică la 2 ani a instalației de alimentare cu gaze naturale la 
locațiile U.T.C.B.; 

- Lucrări de ignifugare poduri la Facultatea de Inginerie a Instalațiilor; 

- Servicii de verificare și măsurători PRAM la instalațiile electrice ale U.T.C.B.; 

- Servicii de întreținere și reparații lift la Facultatea de Construcții Civile Industriale și 
Agricole; 

- Lucrări de refacere (înlocuire) a traseului conductei pluviale și a conductei de apă 
menajeră la Laboratorul Tempus - Facultatea de Hidrotehnică; 

- Servicii de autorizare fochiști ce deservesc C.T. și P.T. din cadrul U.T.C.B.; 

- Lucrări de amenajare a sălii P6 în amfiteatru, executare podium profesori și 
balustrade – Facultatea de Cai Ferate Drumuri și Poduri; 

- Servicii de autorizare ISCIR  a funcționării C.T. și P.T. din cadrul U.T.C.B.; 

- Lucrări de refacere învelitoare tablă, reparații tencuială exterioară (fațadă) – 
Facultatea de Cai Ferate Drumuri și Poduri și Facultatea de Geodezie; 

- Lucrări de reparare (înlocuire) traseu exterior alimentare cu apa rece, aprox.50 m, 
Sala de Sport – U.T.C.B.; 
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- Verificare și curățare coșuri de fum ale Centralelor termice ale U.T.C.B.; 

- Lucrări de reparare (înlocuire) traseu exterior alimentare cu a.c.m, apa rece, 
aprox.50 m, între bloc Decanate și Facultatea de Hidrotehnică; 

- Lucrări de reparare, înlocuire și vidanjare tronson canalizare subsol L.P.E.A. 
Colentina; 

- Lucrări de reparare, înlocuire și vidanjare tronson canalizare subsol bloc TESA; 

- Servicii de verificare și completare a instalației de hidranți în cadrul U.T.C.B.; 

- Lucrări de reparare a traseului de alimentare cu agent termic – subsol Facultatea 
de Hidrotehnică – pe o lungime de aprox.100 m; 

- Lucrări de executare termoizolare și finisaje – birou Laboratorul de Beton Armat - 
subsol Facultatea de Hidrotehnică; 

- Lucrări de refacere traseu instalație paratrăznet - Facultatea de Cai Ferate 
Drumuri și Poduri și Facultatea de Geodezie. 

Pe termen mediu, se vor continua investiţiile existente:  

 „Lucrări de Consolidare, Reparații Capitale și Mansardarea Facultății de Construcții 
Civile Industriale și Agricole”; 

 „Lucrări pentru extinderea spațiilor de învățământ prin supraetajarea clădirii existente 
P+1 - Laborator de Hidraulică și Protecția Mediului”; 

 ”Lucrări de modificare a evacuării din adăpostul ALA, existent la subsolul Caminului 
studențesc nr.5, tunel ce se suprapune cu fundația corpului de scară care permite 
accesul la extinderea Laboratorului de Hidraulică și Protecția Mediului” - există 
Autorizație de Construire emisă în data de 23.12.2016; 

 Lucrări de extindere clădire existentă Laborator Hidraulică și Protecția Mediului – 
Lucrări pe tarif de racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent (spor 
de putere). 

Pe termen mediu și lung: 

 elaborarea unui plan de dezvoltare a spațiilor universității și constituirea unui fond de 
proiecte de extindere și reabilitare care sa fie depuse pe măsură ce apar oportunități 
de finanțare în cadrul apelurilor din progamele specifice; 
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 în vederea continuării reabilitării spațiilor facultăților, elaborarea de proiecte de 
investiții finanțate de la buget, din resurse proprii sau alte surse, în vederea executării 
lucrărilor, la următoarele facultăți: 

-Facultatea de Construcții Civile Industriale și Agricole – Laboratorul și Hala Metal (proiect 
pentru reabilitarea și consolidarea halei metalice, demolarea și reconstruirea clădirii existente); 

-Facultatea de Inginerie în Limbi Străine și Facultatea de Geodezie – (proiect pentru 
construirea de noi sedii în complexul Colentina); 

-Facultatea de Inginerie a Instalațiilor – (proiect pentru reabilitarea fațadei și acoperișului corp 
C, există Certificat de Urbanism emis în data de 08.09.2016; proiect pentru reabilitarea 
Laboratorului de Electrotehnică); 

-Facultatea de Utilaj Tehnologic – (proiect pentru execuția de lucrări de refacere acoperiş 
(structură și învelitoare) şi refacere plafoane – există expertiză tehnica, este depusă 
documentația pentru obținerea Certificatului de Urbanism); 

-Facultatea de Căi Ferate drumuri și Poduri și Facultatea de Geodezie – (proiect pentru 
reabilitarea termică a clădirii); 

-Bloc Administrativ – (reabilitare termica a clădirii); 

În vederea întreținerii teraselor spațiilor de învățămînt, respectiv a înlăturării infiltrațiilor de la 
ploi, pe termen mediu și lung se vor executa următoarele lucrări: 

 -Sala de Sport a U.T.C.B. – (lucrări de reface hidroizolație); 

 -Facultatea de Hidrotehnică - (lucrări de reface hidroizolație); 

 -LPA Colentina - (lucrări de reparații acoperiș hală Laborator); 

 -Facultatea de Inginerie a Instalațiilor – (lucrări de reabilitare terasă hol acces intrare 
principală; lucrări de înlăturare a infiltrațiilor de la ploi la sala de lectura); 

Pentru întreținerea spațiilor de învățământ (săli de curs, de seminarii, amfiteatre, birouri, spații 
comune, Sala de Sport) și a căilor de acces din curțile interioare, pe termen mediu și lung se 
vor executa următoarele lucrări: 

 -Sala de Sport U.T.C.B.- înlocuire lămpi cu ioduri metalice la corpurile de iluminat; 

 -Facultatea C.F.D.P. și Facultatea de Geodezie – lucrări de reparații și reabilitare 
mobilier amfiteatrul „Radu Prișcu”; lucrări de reamenajare grupuri sanitare studenți - 
et.1-4 – corp nou; lucrări de renovare săli de curs et.4 – corp nou; lucrări de reparații, 
vopsitori și zugrăveli casa scării și holurile et.1-4 – corp nou; lucrări de reparații scări 
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acces intrare A și B; lucrări de igienizare a sălilor de curs et.2 și 3, casa scării, grupuri 
sanitare, biouri, înlocuire geamuri, lucrări de înlocuire parchet birou III6;  

 -Facultatea de Utilaj Tehnologic – lucrări de recondiționare a căilor de acces interioare; 
înlocuirea stîlpilor de iluminat de pe aleile interioare; 

 -Campus Tei - lucrări de recondiționare a căilor de acces interioare, lucrări de reparații 
a gardului universității paralel cu Str.Teiul Doamnei. 

Din punct de vedere al securității muncii și P.S.I, al siguranței în funcționare și exploatare al 
instalațiilor electrice, sanitare, termice și de canalizare din locațiile universității, pe termen 
mediu și lung, se vor asigura următoarele servicii, procurări de echipamente de protecție și 
lucrări: 

- -Servicii de curăţare şi verificare a coşurilor de fum ale centralelor termice; 

- -Servicii de verificari şi măsuratori PRAM a instalațiilor electrice de împământare și 
paratrăznet, 

- lucrări de refacere prize de pământ, a nulului de protecție de la tablourile electrice, 
înlocuire  

- tablouri electrice la Facultatea de Hidrotehnică și revizii tablouri electrice ale U.T.C.B.;  

- -Servicii de întreţinere, verificare și reparații pentru 3 centrale termice si 2 puncte 
termice ce deservesc spațiile de învățămînt; 

- -Servicii de verificări și completări a instalatiei de hidranți; 

- -Servicii de întreţinere, reparații și modernizări lift Facultatea de Construcții Civile 
Industriale și Agricole; 

- -Servicii de autorizare anuală a electricienilor și fochiștilor; 

- -Servicii de verificare şi mentenanţă la instalația de avertizare și detecţie incendiu Sala 
de Sport U.T.C.B.; 

- -Servicii de verificare şi mentenanţă a sistemului de securitate avertizare efracţie și 
control acces la casieria  U.T.C.B. – Bloc TESA; 

- -Servicii de verificare periodică și întreținere – platformă ridicătoare pentru persoane 
cu dizabilități – Facultatea de Inginerie a Instalațiilor; 

- -Servicii de relevare a traseelor de canalizare din locațiile: – Facultatea de Inginerie a 
Instalațiilor, Facultatea Utilaj Tehnologic și L.P.E.A.Colentina; 

- -Echipament protecţie electricieni, lăcătuși, tâmplari, fochiști și instalatori; 
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- -Lucrări de ignifugare pod Facultatea C.F.D.P. și Facultatea de Geodezie; 

- -Lucrari de reparare traseu recirculare a.c.m., în curtea interioară a Campusului Tei, 
între Bloc TESA și centrala termică; 

- -Lucrări de înlocuire instalație alimentare cu agent termic subsol Facultatea de 
Hidrotehnică-partea laterală spre Bloc Decanate; 

- -Lucrări de reparaţii la C.T.- Campus Tei – punerea în funcțiune a stației de dedurizare 
apă, folosită ca agent termic, înlocuire vane de secționare trasee de alimentare; 

- -Lucrari de reparare, înlocuire traseu alimentare cu agent termic, a.c.m și a.r. la 
Facultatea de Utilaj Tehnologic - corp H; 

- -Lucrări de vidanjare şi igienizare cămin branşament și reparare traseu alimentare cu 
a.r. Facultatea Utilaj Tehnologic – corp H; 

- -Lucrări de reabilitare a reţelei de canalizare din incinta Campusului Tei (există Raport 
de analiză a situației existente a rețelei de canalizare și soluții de remediere a 
disfuncțiilor întâlnite); 

- -Lucrări de reparare traseu alimentare cu a.r.și a.c.m. între Facultatea de Hidrotehnică 
şi Bloc Decanate; 

- -Lucrări de reparare traseu alimentare cu agent termic între Facultatea de Hidrotehnică 
și centrala termică; 

- -Lucrări de reparare traseu alimentare cu agent termic între Facultatea C.C.I.A. și 
centrala termică; 

- -Lucrări de reparații ți întreținere a instalațiilor sanitare la Sala de Sport - U.T.C.B. 

Direcția Tehnică a elaborat planul de achiziții pentru anul 2017, în care sunt cuprinse lucrările 
de investiții, reabilitări, modernizări, reparații, întreținere și servicii la care se face referire mai 
sus. 

În vederea reducerii consumurilor și implicit a cheltuielilor cu utilitățile la localurile universității, 
s-a urmărit diminuarea pierderilor din instalațiile de alimentare cu apă și de alimentare cu 
agent termic  (încălzire).  

În acest sens au fost realizate în anul 2016, următoarele lucrări de reparații și prestări de 
servicii: 

- Servicii de reparare și întreținere a centralelor termice și punctelor termice ale 
U.T.C.B.; 
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- Verificarea tehnică periodică la 2 ani a instalației de alimentare cu gaze naturale la 
locațiile U.T.C.B.; 

- Lucrări de refacere (înlocuire) a traseului conductei pluviale și a conductei de apă 
menajeră la Laboratorul Tempus - Facultatea de Hidrotehnică; 

- Lucrări de reparare (înlocuire) traseu exterior alimentare cu apa rece, aprox.50 m, 
Sala de Sport – U.T.C.B.; 

- Lucrări de reparare (înlocuire) traseu exterior alimentare cu a.c.m, apa rece, 
aprox.50 m, între bloc Decanate și Facultatea de Hidrotehnică; 

- Lucrări de reparare a traseului de alimentare cu agent termic – subsol Facultatea 
de Hidrotehnică – pe o lungime de aprox.100 m; 

- Lucrări de executare termoizolare și finisaje – birou Laboratorul de Beton Armat - 
subsol Facultatea de Hidrotehnică; 

În vederea înlăturării infiltrațiilor de la ploi s-au executat: 

- Lucrări de refacere învelitoare tablă, reparații tencuială exterioară (fațadă) – 
Facultatea de Cai Ferate Drumuri și Poduri și Facultatea de Geodezie; 

În cadrul Direcției Tehnice, în anul 2016 personalul didactic auxiliar și nedidactic s-a diminuat,  
prin încetarea activității unui număr de 6 persoane. Trei persoane erau pensionari, angajați cu 
contract de muncă pe perioadă nedeterminată (un sudor, un tinichigiu și un fochist); 2 
persoane și-au încetat activitatea prin desfacerea disciplinară a contractelor de muncă (un 
zidar și un fochist) și o persoana s-a pensionat anticipat (lăcătuș mecanic). Tot în anul 2016, 
două persoane și-au depus actele pentru pensionare anticipată (zugravi-vopsitori) iar un 
electrician pensionat angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, a anunțat ca-
și va înceta activitatea din anul 2017. Pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a 
activității direcției și asigurarea unui minim de personal necesar, repartizat uniform la toate 
locațiile universității, se va analiza posibilitatea angajării de personal calificat (fochisti, 
instalatori, electricieni, zidari, zugravi, lăcătuși mecanici), sau a redistribuirii de la alte 
departamente sau laboratoare din cadrul universității. Totodată s-au întocmit Fișele de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului Direcției Tehnice, în 
vederea urmăririi calificării personalului din subordine. 

În urma aprobării Regulamentului Intern al U.T.C.B., Direcția Tehnică, prin șefii de birou, a 
prelucrat acest regulament întregului personal didactic auxiliar și nedidactic din subordine, 
întocmind Procese Verbale de luare la cunoștință și însușire a reglemetărilor și regulilor de 
funcționare internă din cadrul universității. 
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În cadrul Direcției Tehnice se urmărește în permanență întreținerea unui climat de muncă 
bazat pe recunoașterea valorii individuale și de grup, respect reciproc, înțelegere, bună 
colaborare, pentru  asigurarea desfașurării în bune condiții a activității. 

 

Obs.  În anexă sunt prezentate detaliat datele la care s-a făcut referire în capitolul 2.5. 
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1 

1. Servicii de 
Ctr.nr.1799
/   SC Achitat 1. Achitat 2. 

Achitat 
3. Achitat 4. 

Achitat 
5. Achitat 6. Achitat 7. Achitat 8. P.V. 

reparare si 25.02.2015 din V.P. AGORA febr, mart repar.CT apr, mai repar.CT iunie 
iul, aug, 
sept repar.CT 

oct,nov,de
c. 

lunare / 
C.T. 

intretinere a 44.020,00 
art.20.01.
30 IMPORT -   

Campus 
Tei   

Fac.Instal
atii     Fac.Utilaj   

si P.T. 
Total 

C.T. si P.T. lei cu TVA EXPORT SRL    2015 2015   2015 2015  2015   2015 2015  Contract 

ale UTCB Neagu 1 an   7.812,00 9.161,96 7.316,00 10.590,95 3.472,00 
10.416,0
0 8.590,91 11.532,00 

43.908,0
0 

    
25.02.201
6                 

supliment
ar 

28.343,8
2 

  Achitat 9.   

  2016   

3.360,00 

2. Serviciii de 
Ctr. 
nr.8437/   SC   Achitat                

verificare  25.08.2015 din V.P. ALARM 12 luni   2015 2015 2015 2016     P.V. 

generala periodica 719,00 
art.20.01.
30 SYSTEMS 

590 lei cu 
TVA   inlocuire mente inlocuire mente     

constatar
e 

si mentenanta lei cu TVA SRL 
129 lei cu 
TVA   piese nanata piese nanata       

corectiva la Casieria 
Comancea
nu 

AAAAKP59A
D6 

mentenant
a 580,48 620,00 295,00 1.798,00 285,48       

UTCB     AAB piese 2.418,00               

3. Serviciii de 
Ctr. 
nr.7623/   SC   Achitat  Achitat  Achitat  Achitat  Achitat  Achitat      
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verificare si mente 06.08.2015 din V.P. UTI 24 luni 2015 2015 2016 2016 2016 2016   P.V. 

nanta la instalatia de 8.794,08 
art.20.01.
30 GRUP   TVA24% TVA24% TVA20% TVA20% TVA20% TVA20%   

constatar
e 

avertizare si detectie lei cu TVA SA   1 revizie 
suplimen
tar 

supliment
ar 2 revizie 

suplimen
tar 

verif si 
menten.     

la incendiu la SALA 
Comancea
nu 

AAAAKP9RR
8C   2.198,52 3.421,98 373,06 2.127,60 3.690,89 1.969,43 

supliment
are 7.485,93 

DE SPORT UTCB     AAB   la 6 luni     la 6 luni     verificari 6.295,55 
 
 
   

        LUCRARI in 2016    

1.Servicii de asist. Ctr.nr.869/       Achitat 1 Achitat 2 Achitat 3 Achitat 4 Achitat 5 Achitat 6 Achitat 7 Achitat 8 

tehnica si consultant 29.01.2016 din V.P. SC BAU 
31.12.201
6 

febr,mart,
apr mai iunie iulie august septembrie 

octombri
e 

noiembri
e 

Extindere spatii de  99.000,00 art.71.01. GLOBAL SRL               
 decembr
ie 

invatamant  prin lei cu TVA     as.3 luni 25.875,00 8.625,00 8.625,00 8.625,00 8.625,00 8.625,00 8.625,00 
17.250,0
0 

supraetajarea cl       g.b.ex. 1.125,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 750,00 
ex.Laborator 
Hidraulică 

Petre 
Mihaela     27.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

18.000,0
0 

                      Achitat 
99.000,0
0 

2. Servicii de 
Ctr.nr.1789
/   SC Achitat 1. Achitat 2. 

Achitat 
3. Achitat 4. 

Achitat 
5. Achitat 6. Achitat 7. Achitat 8. P.V. 

reparare si 24.02.2015 din V.P. AGORA febr, mart repar.CT 
aprilie, 
mai repar.CT iun, iulie, 

repar.C.T.
Tei oct, nov,   

lunare / 
C.T. 
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intretinere a 42.600,00 
art.20.01.
30 IMPORT -   

campus 
Tei   

campus 
Tei aug, sept 

si 
C.T.Utilaj dec.   

si P.T. 
Total 

C.T. si P.T. lei cu TVA EXPORT SRL             2016    Contract 

ale UTCB Neagu 1 an 
AAAAKPE9S7
M 7.560,00 7.378,38 7.080,00 1.465,13 

13.440,0
0 29.276,87 11.160,00   

39.240,0
0 

    
24.02.201
6 AAB               

supliment
ar 

38.120,3
8 

3. Verificare 
Ctr.nr.3785
/   SC   Achitat  Act achitata achitata         

instalatia de G.N. 25.04.2016 din V.P. EXPERT GAZ     aditional g.b.ex.5% 
g.b.ex.5
% g.b.ex.     Nr. 7556/ 

  17.556,00 
art.20.01.
30 CONSTRUCT 

31.07.201
6   nr.1 687,00 45,00 732,00     

11.08.20
16 

  lei cu TVA sold ani SRL 
15.08.201
6   majorare 

la 
casierie 

la 
casierie eliberata       

    
precedent
i 

AAAAKPGBB
NR   17.556,00 valoare   

dif. 
Act.adit. toata       

      AAB                   
 
 
 
 

4. Lucrari de 
Ctr.nr.3754
/   SC   Achitat      achitat  retinut eliberata     

ignifugare pod 25.04.2016 din V.P. PAM COM   iulie g.b.ex.5% initial final g.b.ex. 
de 
eliberat   

la Facultatea 18.720,00 art.20.02 2001 
15.11.201
6   780,00 

g.b.ex.0,
5% 

g.b.ex.0,5
% 70% 

g.b.ex 
30% Nr.5867/ 
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de Ingineria lei cu TVA sold ani SRL       78, 00 lei 
702, 00 
lei 546,00 234,00 

22.06.20
16 

Instalatiilor Neagu 
precedent
i 

achitat 
inainte   18.720,00   2 ani     

22.06.201
8   

      de cod angaj.                   

5. Servicii de 
Ctr.nr.3914
/   SC   Achitat    achitata eliberata         

verificare si 28.04.2016 din V.P. HAMEL      g.b.ex.5% 
g.b.ex.5
%       Nr. 4876/ 

masuratori 11.712,00 
art.20.01.
30 UNIVERSAL  

30.11.201
6   TOTAL 488,00 488,00       

25.05.20
16 

PRAM la instal.el lei cu TVA sold ani SRL   sp.invat. achitat 
la 
casierie           

UTCB 
Comancea
nu 

precedent
i 

achitat 
inainte   10.022,40 

11.702,4
0             

      de cod angaj.               Camine 1.680,00 

6. Servicii de 
Ctr.nr.5799
/   SC   Achitat  Achitat              

intretinere si 21.06.2016 din V.P. KONE     
Service 
nov.           PV 

reparatii LIFT 10.944,00 
art.20.01.
30 Ascensorul 

21.06.201
8 

Service 
oct. 

Service 
dec.           lunare 

Facultatea CCIA lei cu TVA S.A.   2015  2.016             

UTCB 
Comancea
nu 

AAAB4PCH8
TM   176,52 912,00             

      AAB                 1.088,52 
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7. Lucrari de 
Ctr.nr.6212
/   SC   Achitat      achitat  retinut eliberata     

ignifugare pod 04.07.2016 din V.P. PAM COM     g.b.ex.5% initial final g.b.ex. 
de 
eliberat   

la Facultatea 53.280,00 art.20.02 2001 
15.11.201
6   2.220,00 

g.b.ex.0,
5% 

g.b.ex.0,5
% 70% 

g.b.ex 
30% Nr.7947/ 

de Ingineria lei cu TVA sold ani SRL       222,00 1.998,00 1554,00 66,00 
31.08.20
16 

Instalatiilor Neagu 
precedent
i 

AAAAKPNFS
8A   53.280,00   2 ani     

31.08.201
8   

      AAB                   
 
 

8. Lucrari de 
Ctr.nr.6759
/   SC   Achitat      achitat    eliberata     

refacere (inlocuire) 18.07.2016 din V.P. MIRAL     g.b.ex.5% initial   g.b.ex. 
de 
eliberat   

traseu conducta 13.149,72 art.20.02 INSTAL 
31.10.201
6   547,90 

g.b.ex.5
%   70% 

g.b.ex 
30% Nr.9449/ 

pluviala+apa menaj. lei  
COMPANY 
SRL       547,50   383,25 164,25 

28.09.20
16 

Lab.Tempus - Fac.de Neagu 
AAAAKPND9
PR   13.149,72   2 ani     

28.09.201
8   

Hidrotehnica     AAB                   

  

9. Servicii de 
C-
da.nr.7464/   SC   Achitat                

autorizare fochisti 05.08.2016 din V.P. 
ARGECOTER
M               Nr.9123/ 
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ce deservesc 2.860,00 
art.20.01.
30 SRL               

23.09.20
16 

C.T. si P.T. din cadrul lei cu TVA sold ani 
AAABA8S45R
S                                            

U.T.C.B. Neagu 
precedent
i AAB   2.860,00               

10. Lucrari de 
Ctr.nr.6955
/   SC   Achitat                

refacere terasa, sar 22.07.2016 din V.P. LINDAB      g.b.ex.5% achitat  TCI Global   
Act 
aditional 

panta, rep.tencuiala, 68.584,04 art.20.02 MONTAJ 
22.12.201
6   2.857,66 

initial 
10% Expert SRL   reziliere 

ext.(fatada), rep.sol- lei  sold ani 
CONSTRUCT 
SRL       290,00                                                             nr.8117/ 

bancuri, refacere  
Comancea
nu 

precedent
i ANULAT   0,00   2 ani   

se face 
plata   

05.09.20
16 

paratraznet FCFDPG                   aici     
 
 
 
 
 
 

11. Lucrari de 
Ctr.nr.7634
/   SC   Achitat      achitat    eliberata     

amenajare a salii 17.08.2016 din V.P. 
EURODIDACT
ICA     

g.b.ex.10
% IMM g.b.ex. 

de 
eliberat   

P6 in Amfiteatru 29.958,10 art.20.02 SRL 
30.10.201
6   2.496,50 

g.b.ex.5
% 70% 

g.b.ex 
30% 

Nr.10556
/ 
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Fac.CFDP lei          1.248,25 873,78 374,47 
19.10.20
16 

  
Comancea
nu 

AAAARCSBH
GB   29.958,10   2 ani     

19.10.201
8   

      AAB                   

12. Servicii de 
Ctr.nr.7631
/   SC   Achitat                

autorizare a functio 17.08.2016 din V.P. SOF INSTAL                 

narii centralelor 2.400,00 
art.20.01.
30 PROIECT SRL 

17.12.201
6             

Nr.12515
/ 

C.T. si P.T. din cadrul 
UTCB lei cu TVA sold ani                                                                                      

12.12.20
16 

  Neagu 
precedent
i     2.400,00               

13. Lucrari de 
Ctr.nr.9059
/   SC   Achitat      3 ani   eliberata     

refacere terasa, sar 22.09.2016 din V.P. PAM COM   g.b.ex.5% hidroizol. g.b.ex. 
de 
eliberat   

panta, rep.tencuiala, 94.044,56 art.20.02 2001 
02.12.201
6   3.919,00 2 ani 70% 

g.b.ex 
30% 

Nr.12658
/ 

ext.(fatada), rep.sol- lei  sold ani SRL     lucrari 2.740,00 1.174,00 
14.12.20
16 

bancuri, refacere  
Comancea
nu 

precedent
i 

AAAAPPMRA
P4   93.918,73   2,3,5 ani 5 ani   

14.11.202
1   

paratraznet FCFDPG Neagu   AAB         
invelitoar
e         
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14. Lucrari de 
Ctr.nr.9120
/   SC   Achitat      Lucrari   eliberata     

reparare (inlocuire 23.09.2016 din V.P. ACTIV  lucrari g.b.ex.5% suplim. g.b.ex. 
de 
eliberat   

mufa conexiune) 11.340,00 art.20.02 AQUA 
30.10.201
6 

supliment
are 480,00 2101,05 70% 

g.b.ex 
30% 

Nr.11463
/ 

traseu alim. cu a.r. lei  sold ani SRL 2.101,05 achitat 
lei cu 
TVA 336,00 144,00 

14.11.20
16 

aprox 50 ml, Sala de    
precedent
i     13.441,05   casierie     

14.11.201
8   

Sport - UTCB ISCIR Neagu                       
 
 
 

15. Curatare  
Ctr. 
nr.9365/   SC   Achitat                

cosuri fum 28.09.2016 din V.P. COSARUL     g.b.ex.5% restituit       Nr.9885/ 

  3.500,00 
art.20.01.
30 CU NOROC     

partea 
de 1.126,00 1.126,00       

04.10.20
16 

  nu plateste  sold ani SRL     
spatii 
invat. achitat 

in 
totalitate         

  TVA 
precedent
i 

AAABBE45G2
5   3.500,00               

      AAB               Camine 
19.020,0
0 

16. Lucrari de 
Ctr.nr.9706
/   SC   Achitat    achitat     eliberata     

executare a unui 30.09.2016 din V.P. 
EURODIDACT
ICA     

g.b.ex.10
%   g.b.ex. 

de 
eliberat   
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podium profesor si 9.999,00 art.20.02 SRL 
30.11.201
6   833,25   70% 

g.b.ex 
30% 

Nr.11072
/ 

balustrade in lei  
V.P  8.200 
lei           583,28 249,97 

04.11.20
16 

P6 in Amfiteatru 
Comancea
nu Spons.ani 

AAAB64D5H3
8   9.999,00   2 ani     

04.11.201
8   

Fac.CFDP   
prec.2.00
0 lei AAB                   

17. Lucrari de 
Ctr.nr.1007
8/   SC   Achitat          eliberata     

reparare (inlocuire) 10.10.2016 din V.P. AGORA     g.b.ex.5%   g.b.ex. 
de 
eliberat   

traseu alim. cu agent 54.945,60 art.20.02 IMPORT - 
15.12.201
6   2.290,00   70% 

g.b.ex 
30% 

Nr.12.01
8/ 

termic, acm si a.r. in lei  sold ani EXPORT SRL         1603,00 687,00 
28.11.20
16 

lung.de 50 ml intre Neagu 
precedent
i     54.945,60   2 ani     

28.11.201
8   

Hidro si Decanate                         
 
 
 
 
 

18. Lucrari de 
Ctr.nr.1033
7/   SC   Achitat          eliberata     

ext.cladire ex.Labor. 14.10.2016 din V.P. M&D     g.b.ex.5%   g.b.ex.   Act adit. 

Hidr.si Prot.Mediului 403.890,00 art.71.01 CONS 
16.12.201
6   16.829,00   16.829,00   

Nr.12378
/ 



 

 

235 

 

 

Spor de putere lei  sold ani 
INVESTITII 
SRL                                                                     

08.12.20
16 

  
Comancea
nu 

precedent
i     0,00   2 ani       reziliere 

      ANULAT                    

19. Lucrari de 
Ctr.nr.1072
2/   SC   Achitat          eliberata     

reparare, inlocuire 25.10.2016 din V.P. ACTIV    g.b.ex.5%   g.b.ex. 
de 
eliberat   

curatare, desfundare 4.164,00 art.20.02 AQUA 
30.11.201
6   174,00   70% 

g.b.ex 
30% 

Nr.12011
/ 

vidanjare tronson lei  sold ani SRL       122,00 52,00 
28.11.20
16 

canalizare subsol   
precedent
i     4.164,00   2 ani     

28.11.201
8   

LPEA Colentina Neagu                       

20. Lucrari de 
Ctr.nr.1072
3/   SC   Achitat          eliberata     

reparare,inlocuire 
  25 
.10.2016 din V.P. AGORA   g.b.ex.5%   g.b.ex. 

de 
eliberat   

curatare, desfundare 8.060,40 art.20.02 IMPORT - 
30.11.201
6   340,00   70% 

g.b.ex 
30% 

Nr.12012
/ 

vidanjare tronson lei  sold ani EXPORT SRL       238,00 102,00 
28.11.20
16 

canalizare subsol Neagu 
precedent
i     8.060,40   2 ani     

28.11.201
8   

Bloc TESA                         
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21. Servicii de 
Ctr.nr.1166
1/   SC EST   Achitat          eliberata     

verificare si 18.11.2016 din V.P. EUROPEAN   g.b.ex.5%   g.b.ex.     

completare a instal. 3.216,96 
art.20.01.
30 BUSSINES  

15.12.201
6   134,00   100%   

Nr.12714
/ 

de hidranti la  lei  sold ani CENTER SRL       134,00   
15.12.20
16 

spatiile de Neagu 
precedent
i     3.216,96   2 ani         

inavatamt.                         
 
 
 

22. Lucrari de 
Ctr.nr.1259
6/   SC CRIOMEC   Achitat          eliberata     

reparare traseu 13.12.2016 din V.P. SA   g.b.ex.5%   g.b.ex. 
de 
eliberat   

alim.cu ag.termic 117.289,00 art.20.02   
20.12.201
6   4.887,05   70% 

g.b.ex 
30% 

Nr.12.88
6/ 

Laborator beton lei            3.420,91 1.466,14 
20.12.20
16 

demisol Facultatea Neagu       
117.288,7
3   2 ani     

20.12.201
8   

de Hidrotehnica                         

23. Lucrari de 
C-da 
nr.12675/   SC BDA SERV   Achitat                

executare termoizo 15.12.2016 Cercetare DESIGN SRL             

lare si finisaje  5.954,40 art.20.02   22.12.201           Nr.12946
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6 / 

Laborator Beton lei                                                                                     
21.12.20
16 

          5.954,40             

                          

24. Lucrari de 
C-da 
nr.12895   SC DRAMOS   Achitat                

refacere traseu inst. 20.12.2016 din V.P. GROUP SRL             

paratraznet 2.352,00 art.20.02   
23.12.201
6           

Nr.13017
/ 

Cladire noua lei                                                  
23.12.20
16 

Facultatea CFDPG 
Comancea
nu       2.352,00             
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Realizat în anul 2016 

 

Total art.20.01.30 - Prestări servicii     - 129.634,20 lei cu TVA 

Total art.20.02 - Lucrări reparații curente    - 425.231,73  lei cu TVA 

TOTAL: 554.865,93 lei cu TVA 

 

Total art.71.01 – Investiții      – 99.000,00 lei cu TVA 

 
 
 
 



 

 

239 

 

II.18. Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare 

 
Componenţa Comisiei de etică universitară a fost aprobată, în baza hotărârii nr. 4116 a 
Senatului U.T.C.B. din data de 4.05.2016, prin Decizia Rectorului U.T.C.B. nr. 4236/9.05.2016 şi 
este alcătuită din următorii membri: 

Conf.univ.dr.ing. Oana LUCA  (Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole) 

Prof.univ.dr.mat. Ghiocel GROZA  (Facultatea de Hidrotehnică) 

Prof.univ.dr.ing. Iordan PETRESCU (Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri) 

Prof.univ.dr.ing. Dan Paul STĂNESCU (Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor) 

Prof.univ.dr.ing. Tone IONESCU (Facultatea de Utilaj Tehnologic) 

Prof.univ.dr.ing. Petre Iuliu DRAGOMIR (Facultatea de Geodezie) 

Ş.l.dr.ing. Daniela ŢĂPUŞI (Facultatea de Inginerie în Limbi Străine) 

Lector.univ.dr. Cristina GHERMAN (Facultatea de Inginerie în Limbi Străine) 

Stud. Anul IV Andrei Daniel SĂCEANU (Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole). 

În şedinţa de structurare a Comisiei, din 11.05.2016, desfăşurată cu participarea 
prof.univ.dr.ing. Iohan Neuner, preşedintele Senatului U.T.C.B., au fost aleşi: 

Preşedinte - prof.univ.dr.ing. Petre Iuliu DRAGOMIR 

Secretar - conf.univ.dr.ing. Oana LUCA. 

În intervalul mai 2016 – martie 2017 Comisia de etică a fost solicitată să analizeze trei 
sesizări, transmise Comisiei. 

În primul caz Comisia de etică a procedat la investigarea acuzelor de încălcare a eticii 
universitare de către dl. conf.univ.dr.ing. Alexandru DIMACHE rezultate din: memoriul domnilor 
prof.univ.dr.ing. Dan PĂUNESCU şi conf.univ.dr.ing. Altan ABDULAMIT,  adresa dlui. 
prof.univ.dr.ing. Dan PĂUNESCU prin care se solicită convocarea Comisiei de etică a 
universităţii,  declaraţia dlui. ş.l.univ.dr.ing. Cornel Dumitru ILINCA,  declaraţiile a doi studenţi 
(comisia a respectat solicitarea acestora de a se păstra confidenţialitatea asupra numelor lor). 
Acuzele se refereau la presupuse acţiuni ale conf.univ.dr.ing. Alexandru DIMACHE în perioada 
premergătoare şedinţei Consiliului Facultăţii de Hidrotehnică privind avizarea candidaţilor la 
concursul de ocupare a postului de decan al facultăţii.  

Comisia de etică s-a întrunit în plen de patru ori, fiind analizat răspunsul la notificarea 
transmisă domnului conf.univ.dr.ing. Alexandru DIMACHE şi audiaţi cei 4 studenţi din Consiliul 
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Profesoral al Facultăţii de Hidrotehnică, dl. prof.univ.dr.ing. Dan PĂUNESCU şi dl. conf.dr.ing. 
Alexandru DIMACHE.   

Pe baza analizei informaţiilor rezultate, Comisia de etică a respins susţinerile promovate în 
memoriul înregistrat la registratura U.T.C.B.cu nr. 3799/26.04.2016 şi în materialele anexate, 
acestea neputând fi luat în considerare din lipsă de probe concludente. 

Cel de al doilea caz analizat a avut la bază memoriul  cu nr. 8886/21.09.2016 a 
lect.univ.dr.mat. Liviu-Gabriel MARCOCI şi lect.univ.dr.mat. Anca-Nicoleta MARCOCI prin care 
se arăta că în şedinţa Departamentului de Matematică şi Informatică din data de 8.09.2016 au 
fost „discreditaţi în mod injust fiindu-le adusă atingere demnităţii umane şi creată o atmosferă 
intimidantă, ostilă, degradantă, umilitoare şi ofensatoare”  la adresa lor. 

De crearea situaţiei mai sus menţionate sunt acuzaţi: prof.univ.dr.mat. Ghiocel GROZA, 
conf.univ.dr.mat. Cristian COSTINESCU, prof.univ.dr.mat. Rodica DĂNEŢ şi conf.univ.dr.mat. 
Pavel MATEI. 

Memoriul era însoţit de înregistrarea audio a şedinţei Departamentului de Matematică şi 
Informatică din data de 8.09.2016 şi transcrierea acesteia şi copia mail-ului transmis de cei 
doi reclamanţi în data de 70.09.2016, prin care contestau îndeplinirea de către 
prof.univ.dr.mat. Ghiocel GROZA a standardelor CNATDCU necesare a fi îndeplinite pentru 
menţinerea calităţii de titular în U:T.C.B., după împlinirea vârstei de pensionare, fişa de 
verificare a acestora şi standardele CNATDCU ce trebuiau îndeplinite. 

Conform prevederilor art. 10.12 a Codului de etică şi deontologie profesională universitară a 
U.T.C.B., Comisia de etică universitară a notificat persoanele reclamate în memoriu despre 
primirea sesizării, solicitând o poziţie scrisă cu privire la faptele imputate. Toatele cele patru 
cadre didactice reclamate au transmis luări de poziţie scrise cu privire la faptele imputate. 

Analizînd materalele mai sus menţionate Comisia de etică universitară a constatat că: 

lect.univ.dr.mat. Liviu-Gabriel MARCOCI şi lect.univ.dr.mat. Anca-Nicoleta MARCOCI, prin 
acţiunile întreprinse înaintea şi în timpul şedinţei departamentului de Matematică şi 
Informatică au încercat influenţarea menbrilor Departamentului în sensul respingerii solictării 
prof.univ.dr.ing. Ghiocel GROZA de menţinere a calităţii de titular în U:T.C.B., fapte 
dezaprobate de aceştia şi care au dus la luarea unor poziţii critice cu privire la atitudinile celor 
două persoane reclamante. 

Luarile de poziţie a celor patru cadre didactice reclamate în memoriu, deşi în parte verificabile, 
s-au referit, în parte, la situaţii din trecut (de ex. concursuri desfăşurate în anul 2003), putând fi 
considerate  că au afectat într-o oarecare măsura imaginea lect.univ.dr.mat. Liviu-Gabriel 
MARCOCI şi lect.univ.dr.mat. Anca-Nicoleta MARCOCI în faţa membrilor Departamentului de 
Matematică şi Informatică. 
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Ca urmare Comisia de etică universitară U.T.C.B. a recomandat programarea unei şedinţe a 
Departamentului de Matematică şi Informatică în care să fie dezbătute pe bază de probe 
aspectele profesionale invocate de persoanele reclamate, lămurite susţinerile referitoare la 
interesele care au stat la baza poziţiei  lect.univ.dr.mat. Liviu-Gabriel MARCOCI şi 
lect.univ.dr.mat. Anca-Nicoleta MARCOCI faţa de solictarea prof.univ.dr.ing. Ghiocel GROZA 
de menţinere a calităţii de titular . 

În cel de al treilea caz Comisiei de etică universitară i-a fost înaintată, prin adresa domnului 
preşedinte al Senatului U.T.C.B., prof.univ.dr.ing. Iohan NEUNER, sesizarea  cu nr. 
10248/23.10.2016 a studentului Ioan-Mihai IACOVICI an II master Managementul Proiectelor 
în Construcţii, prin care sesizează Comisia de etică universitară  cu privire la o încălcare a 
Codului de etică şi deontologie universitară a UTCB de către prof.univ.dr.ing. Nicolae 
POSTĂVARU, prin refuzul  acestuia de  a primi spre susţinere proiectul elaborat de studentul 
Ioan-Mihai IACOVICI, la disciplina Managementul Proiectelor în Construcţii.  

Sesizarea era însoţită de adrese înaintate de către studentul Ioan-Mihai IACOVICI domnului 
decan al Facultăţii de Construcţii Civile Industriale şi Agricole (C.C.I.A.) şi adresele de răspuns. 

Conform prevederilor art. 10.12 a Codului de etică şi deontologie profesională universitară a 
U.T.C.B., Comisia de etică universitară a notificat prof.univ.dr.ing. Nicolae POSTĂVARU despre 
primirea sesizării, solicitând o poziţie scrisă cu privire la faptele cuprinse în aceasta.  

În urma analizei sesizării făcute de studentul Ioan-Mihai IACOVICI, a „punctului de vedere” 
redactat de prof.univ.dr.ing. Nicolae POSTĂVARU şi a celorlalte materiale anexate, Comisia de 
etică universitară a constatat că prin stabilirea, de către decanatul Facultăţii C.C.I.A. a  unei noi 
date pentru susţinerea proiectului, la care studentul s-ar fi putut prezenta   pentru susţinerea 
acestuia, problema evidenţiată în sesizarea d-lui student masterand Ioan-Mihai IACOVICI a 
fost rezolvată din punct de vedere al al regulamentului de desfăşurare a activităţii didactice. 

S-a considerat că restul aspectelor sesizate sunt de ordin administrativ şi nu fac obiectul 
activităţii Comisiei de etică. 

Dorim să evidenţiem faptul că întreaga activitate a Comisiei de etică universitară s-a 
desfăşurat conform prevederilor Codului de etică şi deontologie profesională universitară a 
Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti.  

În fiecare situaţie activitatea Comisiei de etică universitară a fost sintetizată în câte un raport 
care a fost înaintat Senatului U.T.C.B., rapoarte aprobate de acesta. 

Toate documentele rezultate în urma analizelor efectuate  în cadrul Comisiei de etică sunt 
arhivate, putând fi consultate. 
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II.19. Activitatea Serviciului de audit public intern aferentă anului 2016 

 

A. Efectuarea de Misiuni de audit intern 

Serviciul  de audit intern functionează independent, sub conducerea rectorului universitătii şi 
sub coordonarea Serviciul de Audit Public Intern din cadrul M.EN. Raportul  de activitate se 
referă la perioada: 01.10.2016 – 31.12.2016. În perioada 01.01.2016-01.10.2016 auditorul 
intern a fost numit interimar în funcţia de Director General Administrativ (DGA), prin decizie a 
Rectorului, postul de auditor intern fiind suspendat. 

În anul 2016, datorită faptului că în perioada 01.01.2016-30.09.2016 serviciul de audit intern a 
fost suspendat, s-a realizat o singură misiune de audit intern, misiune efectuată la propunerea 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

Misiunea de audit „Sistemul de luare a deciziilor” s-a derulat în perioada 01.10.2016-
04.11.2016 şi a avut drept scop asigurarea conducerii UTCB că au fost luate măsurile 
necesare cu privire la: 

 Organizarea sistemului de luare a deciziilor. 

 Funcţionarea sistemului de luare a deciziilor. 

 Evaluarea sistemului de luare a deciziilor. 

Conform raportului de audit s-a apreciat că sistemul este funcţional. 

 

B. Elaborarea Raportului anual privind activitatea de audit public intern pe anul 2016 

A fost elaborat şi transmis, cu adresa nr.338/18.01.2017, Ministerului Educaţiei Naţionale, 
Raportul  privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2016 in conformitate cu 
Legea 672/2002 (actualizată) privind auditul public intern, republicată, cu actualizările 
ulterioare. 

 

C. Elaborarea Programului de Asigurare a calitătii activităţii de audit intern 

Serviciul de audit public intern monitorizează periodic Programul de asigurare şi îmbunătăţire a 
calităţii activităţii de audit public intern în scopul urmăririi realizării acestuia.  

Astfel, pentru fiecare obiectiv stabilit în cadrul programului identifică acţiunile stabilite şi 
termenele de realizare, urmărind dacă acestea au fost realizate în mod corespunzător. De 
asemenea, şeful Serviciului de audit public intern evaluează dacă acţiunea stabilită şi 
implementată a condus la îmbunătăţirea activităţii de audit public intern.  
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D. Elaborarea planului multi-anual de audit public intern pentru anul 2017-2019 

Respectând prevederile art.13 (lit. b) din Legea 672/2002, privind auditul public intern, 
republicată, s-a elaborat proiectul planului multianual de audit public intern, pe o perioadă de 3 
ani, cu accent pe domeniile în care se pot manifesta riscuri semnificative, riscuri ce pot limita 
sau împiedica universitatea să-şi atingă obiectivele stabilite. Proiectul planului multianual, 
respectiv proiectul planului anual de audit public intern s-a elaborat pe baza evaluării riscului 
asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni, prin preluarea 
sugestiilor Rectorului universităţii, luând în considerare recomandările Serviciului Audit Intern 
din cadrul M.E.N, recomandări transmise cu adresa nr.47122/28.11.2016.  

 

E. Elaborarea planului anual de audit public intern pentru anul 2017 

Pe baza planului multi-anual, dar şi a condiţiilor specifice momentului, pentru anul 2017 au 
fost planificate 4 misiuni de audit. Durata misiunilor de audit a fost stabilită în funcţie de 
complexitatea şi amploarea activităţilor/sistemelor/operaţiunilor auditabile, astfel încât să 
existe timpul necesar parcurgerii tuturor etapelor de derulare a misiunilor, pentru ca raportul 
de audit să conţină constatări şi recomandări pertinente şi foarte bine documentate. 

 

F. Elaborarea programului de pregatire profesională aferent anului 2017 

Perfecţionarea personalului este un program planificat de creştere cantitativă şi calitativă a 
volumului de aptitudini, cunoştinţe şi competenţe prin învăţare, în scopul obţinerii unui nivel 
superior de performanţă în activitatea desfăşurată.Având în vedere misiunile de audit propuse 
a se realiza pe parcursul anului 2017, apreciez că este necesară perfecţionarea auditorului  în 
următoarele domenii:  

 organizarea activitatii  de gestionare a resurselor umane; 

 sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;  

 sistemul de conducere si control din UTCB;  

 legislatia proprie auditorilor interni; 

 folosirea IT în eficientizarea activităţii economice; 

 activitatea de achiziţii publice; 

 folosirea fondurilor structurale.. 
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În concluzie, activitatea de audit intern a contribuit la îndeplinirea obiectivelor instituţiei, prin 
prezentarea sistematică de rapoarte şi recomandări cu privire la eficienta sistemului de 
control intern, a procesului de administrare a riscurilor şi a proceselor  de conducere. 

II.20. Aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
perioada martie 2016-martie 2017 

Potrivit prevederilor art. 2 alin (b) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de 
interes public, cu modificarile ulterioare, “prin informaţie de interes public se înţelege orice 
informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii 
publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei”. 

UTCB garantează accesul liber şi neîngrădit la informaţiile cu caracter public, care privesc 
activităţile sau rezultă din activităţile instituţiei noastre. Aceste informaţii sunt prezentate în 
cuprinsul paginilor de internet. 

Majoritatea informaţiilor de interes public pe care Universitatea Tehnică de Construcţii 
Bucureşti are obligaţia de a le prezenta din oficiu sunt disponibile pe pagina de web a 
instituţiei la adresa www.utcb.ro   

În perioada martie 2016- martie 2017 au fost înregistrate un număr total de 10 solicitări de 
informaţii de interes public, după cum urmează: 

Numărul total 
de  solicitări 
de informaţii 
de interes public 

În funcţie de solicitant După modalitatea de adresare 

de la persoane
fizice 

de la persoane
juridice 

pe suport hârtie 
pe suport 
electronic 

verbal 

10 3 7 2 8 0 
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 Termen de răspuns Modul de 
comunicare 

Departajate pe domenii de interes 
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II.21. Vizibilitatea UTCB în mass-media 

http://revista22online.ro/70253575/soluii-i-responsabiliti-pentru-reabilitarea-cldirilor-cu-risc-seismic-clasa-i.html  
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Vizita Excelenței Sale, domnul Hans Klemm, Ambasador SUA, la UTCB, casa EFdeN (18 aprilie 2016) 
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13 octombrie: Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale 

“Managementul reducerii riscului la dezastre” – UTCB 13.10.2016 
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