
 

București, 17 mai  2019 

Miercuri, 15 mai 2019, a avut loc la sediul Universității Tehnice de Construcții 

București (UTCB) din Bd. Lacul Tei nr.122-124, sector 2,  “Gala Premiilor de 

Excelenţă pentru Studenții UTCB”, eveniment organizat cu  sprijinul Asociației Casa 

Socială a Constructorilor (CSC).  

La acest eveniment au participat conducerea, studenți,  membri ai comunității 

academice din UTCB, precum și invitați din partea Federației Patronatelor Societăților din 

Construcții, Casei Sociale a Constructorilor si  Federației Generale a Sindicatelor FGS 

„FAMILIA”. 

Prof. dr. ing. Radu Văcăreanu, Rectorul UTCB, a apreciat că: “Gala premiilor 

de excelență pentru studenții UTCB, eveniment aflat la cea de a IIIa editie,  a beneficiat 

de o organizare impecabilă din partea universității și de un sprijin generos din partea 

partenerilor acesteia. Așteptată cu nerăbdare atât de studenții și de cadrele didactice din 

UTCB, cât și de parteneri și invitați, gala a oferit momente extraordinare de prețuire și 

admirație pentru cei câștigători. Cei prezenți la gală au rămas cu impresia profundă 

produsă de emoția sinceră și bucuria deplină a celor premiați”. 

Industria de construcții a fost reprezentată la vârf prin Ing. Adriana Iftime, 

Directorul General al Federației Patronatelor Societăților din Construcții, care a 

subliniat de ce este important organizarea unui astfel de eveniment: “Gala de premiere a 

studenţilor Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti reprezintă a doua treaptă in 

continuarea unei tradiţii ce reuneşte mediul academic cu cel al partenerilor sociali, după 

Gala de premiere a cadrelor universitare din decembrie anul trecut. Emoția generată de 

recunoaşterea meritelor unor studenţi din cadrul universităţii pentru activitaţi 

extracurriculare a fost vizibilă atât la premiaţi dar şi la participanţii din sală: cadre 

universitare, oameni de afaceri, reprezentanţi ai partenerilor sociali: patronate si 

sindicate. Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii sustine continuarea acestei 

inițiative, să aducem în contact viitorii ingineri şi implicit viitorii patroni sau conducatori 



de şantiere cu realitatea ce ii asteapta in producţie  şi să le răsplătim munca celor ce au 

rezultate deosebite. Felicitări premiaţilor dar şi cadrelor universitare care ii îndrumă!”,                                   

Ec. Claudiu Munteanu, Directorul Casei Sociale a Constructorilor a precizat că:                         

Implicarea Casei Sociale a Constructorilor în acest eveniment constituie o mândrie pentru 

noi, pentru partenerii noştri din zona patronală şi sindicală, aducându-ne multe satisfacţii 

şi încredere într-o cât mai bună colaborare în viitor cu UTCB şi cu toţi cei interesaţi în 

posibilitatea revenirii construcțiilor ca motor al economiei naţionale”. 

Jr. Gheorghe Bălăceanu, Preşedintele Federației Generale a Sindicatelor FGS 

„FAMILIA”,  a apreciat că: 

“Gala a fost un eveniment deosebit, foarte bine organizat de toti cei implicati, cu 

oameni deosebiţi şi mai ales cu studenţii premiaţi şi nu numai, aceştia fiind speranţa şi 

viitorul sectorului de construcţii. Cu studenții pregătiți în cadrul UTCB sperăm ca acest 

viitor să se realizeze cât mai bine, cât mai repede şi cu cât mai mult profesionalism”. 

Premiul de excelență a fost acordat de Prof.dr.ing. Radu Văcăreanu, Rectorul UTCB, 

studenților UTCB din echipa EFdeN care a reprezentat România la competiția Solar 

Decathlon Middle East. din Dubai și a obținut următoare rezultate: 

Locul I la proba de Comunicare 

Locul II la proba de Inginerie și Construcție 

Locul II la proba de Condiții de Confort 

Locul III la proba de Sustenabilitate 

La finalul a 2 ani de pregătiri în România și 2 săptămâni de competiție în Dubai, 

EFdeN a terminat pe locul 4 în clasamentul general mondial. 

PREMIUL DE EXCELENȚĂ - pentru excelență în activitățile academice 

extracurriculare desfășurate în cursul anului 2018 

Oana Mihaela DUMITRU  

Mihai Jean BĂICEANU  

Andrei Dacian NEAŢU  

Răzvan Cristian CULEA  

Iulian BABA  

Dumitru Rareş MUŞAT  

Bogdan GHIŢĂ  

Claudiu Marius BUTACU  

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ – pentru rezultatele deosebite obținute în activitățile 

academice extracurriculare desfășurate în cursul anului 2018 

Echipa EERI-UTCB  

Cristian Lucian GINGHINĂ – student la Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole 

Dragoş Cătălin BASARABA – student la Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole 

Mihaela Cristina GHEZEA – student la Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole 

https://www.facebook.com/sdmeDubai/?__xts__%5B0%5D=68.ARCpuslwiPi4JEg5qifq8ijERZ6pJKrfXrzjjsM0fjTAR48Tnt8elw-_kVv7s4J-AehWy93oitz8dLfhFTD0rWJLYRRQZ2YNYhi99Vef5bWfDDwikOsLV7SpMVZopcWSjJxMVv-WvDLWMes2F_Tr9IkI60ifnimsAAniDLaf_xLaHUw85ckHzSKs6l4BJD7q9CxAlsgm806UTFZK4yqH0zolxb8EoMIXM_qM_Fxp_Te6PYKctvJgw6MesHJbDaIvUEnrflL6iirPCsM9TcEZoDrbVEGKwLq_x4ZuGO3zukS1rIOvOd0raR0w5cjwL_GSxIoA8Qytd85NDrIiu4eFIN56QaE&__xts__%5B1%5D=68.ARCFh7jLPRx8hjyZWPOtPrcbUPXd04vwc4kbA9n3LXHt8XPEeSIq2o1RZW6Io042zDQ4vNxYr6xmoncsUf_uXl6FcoPpyxSRDgO9wnHFq0rq21VXaQ25GUFUR1vMWMkMvqs4eB6NlF1AZk_DILct4RiilbIdvukU_nIvsGcHoz4VwoPFZF0rL06f2uJUHPiNt9Y00e82hjpS-kzqXwK2TGGhopI9I1fVSug7I7q84l1tXPtgVt6oNdgL2RWxRZUhUL1AW-7W-TdAGpagKSf4JxXFfCNDaC7DCUB80zJdIUjxuT4HfMVfTQiNWLQ98KJzC2f0qpaboxBKc12nmpojnNhZQCKD&__tn__=K-R&eid=ARCCJO0dBwQ24naO5fesSLFl_LBhRBEZeAJkuqEohUhI8JLoyiqOjwR_uEtfZANQUiDlmnFT2e079InR&fref=mentions
https://www.facebook.com/sdmeDubai/?__xts__%5B0%5D=68.ARCpuslwiPi4JEg5qifq8ijERZ6pJKrfXrzjjsM0fjTAR48Tnt8elw-_kVv7s4J-AehWy93oitz8dLfhFTD0rWJLYRRQZ2YNYhi99Vef5bWfDDwikOsLV7SpMVZopcWSjJxMVv-WvDLWMes2F_Tr9IkI60ifnimsAAniDLaf_xLaHUw85ckHzSKs6l4BJD7q9CxAlsgm806UTFZK4yqH0zolxb8EoMIXM_qM_Fxp_Te6PYKctvJgw6MesHJbDaIvUEnrflL6iirPCsM9TcEZoDrbVEGKwLq_x4ZuGO3zukS1rIOvOd0raR0w5cjwL_GSxIoA8Qytd85NDrIiu4eFIN56QaE&__xts__%5B1%5D=68.ARCFh7jLPRx8hjyZWPOtPrcbUPXd04vwc4kbA9n3LXHt8XPEeSIq2o1RZW6Io042zDQ4vNxYr6xmoncsUf_uXl6FcoPpyxSRDgO9wnHFq0rq21VXaQ25GUFUR1vMWMkMvqs4eB6NlF1AZk_DILct4RiilbIdvukU_nIvsGcHoz4VwoPFZF0rL06f2uJUHPiNt9Y00e82hjpS-kzqXwK2TGGhopI9I1fVSug7I7q84l1tXPtgVt6oNdgL2RWxRZUhUL1AW-7W-TdAGpagKSf4JxXFfCNDaC7DCUB80zJdIUjxuT4HfMVfTQiNWLQ98KJzC2f0qpaboxBKc12nmpojnNhZQCKD&__tn__=K-R&eid=ARCCJO0dBwQ24naO5fesSLFl_LBhRBEZeAJkuqEohUhI8JLoyiqOjwR_uEtfZANQUiDlmnFT2e079InR&fref=mentions


Mihaela RĂBÎIA – student la Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole  

Cosmin Alexandru ANTON – student la Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole 

Iulia Alexandra ŢĂRUŞ – student la Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole 

Andrei Dan SABĂU – student la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine 

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ – pentru rezultatele deosebite obținute în activitățile 

academice extracurriculare desfășurate în cursul anului 2018 

Alexandra ENE - student la Facultatea de Inginerie a Instalațiilor 

Olimpia Alice ROMAN - student la Facultatea de Hidrotehnică 

Claudia CHIOTAN – student la Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri 

Giulia BUZATU – student la Facultatea de Geodezie 

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ - pentru rezultatele deosebite obținute în activitățile 

extracurriculare desfășurate în cursul anului 2018 

Paul - Sebastian STANCIU – student la Facultatea de Utilaj Tehnologic 

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ – pentru rezultatele deosebite obținute în activitățile 

sportive extracurriculare desfășurate în cursul anului 2018 

Costin BĂDICEANU - student la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine 

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ – pentru activitățile academice extracurriculare 

desfășurate  în cadrul Școlii Doctorale  în cursul anului 2018 

Flaviu Ioan NICĂ – student doctorand 

 

Ca o recunoaștere a importanței internaționalizării învățământului superior din 

România, la acest eveniment a primit diplomă de excelență din partea Rectorului UTCB și 

cel mai meritos student străin  de la Universitatea Tehnică de Construcții București:  

DAHMANI IMAD DINE - student la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine 

 

La ediția din acest an au fost conferite o categorie aparte de premii. 

 

PREMIU SPECIAL – pentru activitatea desfășurată  

Asociației – ASCB 

 

PREMIU SPECIAL – pentru sprijinul acordat organizării Construct FEST 2019 

Cristina Copoiu  

Bogdan Panţâri  

Mădălina Cocioc  

Mădălina Neguţ  

Marian Marinoiu  

Alexandru Ioniţă  

Grigore Ursu  

 

 

 

Aura Drugulescu  

Andrei Cojanu  

Alexandru Ţigănuş  

Rafaela Simionescu  

Ştefan Botezatu  

Olivia Ionoaia  

Cristian Lazăr  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


