
Ziua 1 – miercuri 14 aprilie 2021 

Sala de conferințe 
09.30 – 12.00 Festivitatea de deschidere  

⎯ 09.30 – 09.45 prof. Radu VĂCĂREANU, Rector UTCB – discurs deschidere  

⎯ 09.45 – 10.00 prof. Jean-Marc OGIER, Chair al #EUCONEXUS Governing Board și Președinte al 

La Rochelle Université 

⎯ 10.00 – 10.15 prof. Sorin CÎMPEANU – Ministrul Educației, membru External Advisory Board 

EU-CONEXUS 

⎯ 10.15 – 10.30 CSEKE Attila Zoltán - Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație 

⎯ 10.30 – 10.45 Ligia DECA – Consilier Prezidențial Departament Educație și Cercetare, 

membru External Advisory Board EU-CONEXUS 

⎯ 10.45 – 11.00 BORBÉLY László, Consilier de Stat la Cabinetul Prim-Ministrului, și coordonator 

al Departamentului de Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului 

⎯ 11.00 – 11.15 prof. Adrian CURAJ – Director General Unitatea Executiva pentru Finanțarea 

Învățământului Superior a Cercetării Dezvoltării și Inovării, membru External Advisory Board 

EU-CONEXUS 

⎯ 11.15 – 11.55 parteneri DIAMOND 

12.30 – 14.00 Francofonia la UTCB – o colaborare de durată  

Moderator: Președinte Senat UTCB – prof. Alexandru ALDEA  

14.00 – 16.00 Prezentări stakeholderi (prezentările vizează subiecte cum ar fi: tehnologii/materiale 

noi sau inovative de interese atât pentru studenți cât și pentru ceilalți stakeholderi)  

 

Zonă spațiu expozițional 
13.00 – 18.00 Târgul companiilor/internshipurilor (stagii de practică) 

 

Sală workshopuri - mese rotunde ziua 1 

15.30 – 17.00 – Implicarea mediului academic, al institutelor de cercetare și a organizațiilor 

nonguvernamentale în suportul autorităților publice centrale și locale din Municipiul București pentru 

definirea și implementarea politicilor publice privind reducerea riscului seismic. 

17.00 – 18.30 – Dezbatere tematică despre programele de studii ale facultăților cu stakeholderii 

interesați pentru o adaptare mai bună cu piața muncii. Coordonator UTCB + FPSC 

office@federatiaconstructorilor.ro + sociologi (dezbatere în limba română) 

18.30 – 20.00 – Digitizarea sectorului de construcții (semnătura electronică + încă un subiect) – 

organizat de Clusterul TEC Technology Enable Construction –  coordonator  Rodica Lupu - Director 

Cluster TEC - Technology Enabled Construction  

rodica.lupu@loopoperations.ro 0762248170 
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Ziua 2 – joi 15 aprilie 2021 

Sala de conferințe 
12.00 – 16.00 Prezentări stakeholderi idem ca în ziua 1 

 

Zonă spațiu expozițional 
10.00 – 18.00 Târgul companiilor/internshipurilor (stagii de practică) idem ca în ziua 1 

10.00 – 17.00 Târgul universităților  

 

La accesarea spațiului expozițional începând din ziua a II-a acesta va fi structurat în 2 categorii mari: 

Târgul companiilor și Târgul universităților.  

La târgul universităților o să fie organizate maxim 9 stand-uri, respectiv: 

- Stand-ul EU-CONEXUS la care se va asigura permanența de către Communication Unit 

- Stand-uri ale universităților din cadrul EU-CONEXUS (maxim 6) 

- Stand-ul UTCB care va avea o prezentare video generală și de asemenea prezentări live pentru 

fiecare facultate stabilite din 15 în 15 minute începând cu ora 10.00 

o 10.00 – 10.15 FCCIA 

o 10.15 – 10.30 FII 

o 10.30 – 10.45 FH 

o 10.45 – 11.00 FCFDP 

o 11.00 – 11.15 FG 

o 11.15 – 11.30 FILS 

o 11.30 – 11.45 UT 

o 11.45 – 12.00 FCCIA 

o 12.00 – 12.15 FII 

o 12.15 – 12.30 FH 

o 12.30 – 12.45 FCFDP 

o 12.45 – 13.00 FG 

o 13.00 – 13.15 FILS 

o 13.15 – 13.30 UT 

o 13.30 – 13.45 FCCIA 

o 13.45 – 14.00 FII 

o 14.00 – 14.15 FH 

o 14.15 – 14.30 FCFDP 

o 14.30 – 14.45 FG 

o 14.45 – 15.00 FILS 

o 15.00 – 15.15 UT 

o 15.15 – 15.45 Școala Doctorală 

 

Sală workshopuri  
14.30 – 16.00 Sesiuni de networking companii 

Mese rotunde ziua 2 

16.00 – 17.30 – Good working practices with stakeholders in european universities alliances – 

organizată de UTCB (Manager UTCB EU-CONEXUS Anca Mărgineanu anca.margineanu@utcb.ro).  

Se desfășoară doar în limba engleză. 

17.30 – 19.00 – How EU-CONEXUS universities can help public actors at national level to be more 

engaged in implementing blue growth and economy developments focusing on coastal tourism, 

transport (ports and coastal management) and environment (sustainable constructions and energy). 

• 17.30–17.35 Presentation of European Commission interest in blue growth and economy 

• 17.35–17.45 Intervention by a member of the European Commission 

• 17.45–17.50 Short presentation of EU-CONEXUS interests in Smart Urban Costal Sustainability 

• 17.50–18.30 Presentation of blue growth and economy implementation in EU-CONEXUS 

countries by the representatives of the public authorities  

• 18.30–18.50 Ideas and suggestions of how EU-CONEXUS universities can influence country's 

public policies on blue growth and blue economy for better and faster implementation, 

through research and innovation projects. 

• 18.50–19.00 Questions and closing ideas. 
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Ziua 3 – vineri 16 aprilie  2021 

Sala de conferințe 
09.30 – 12.00 Tur virtual universități, leapșa între studenții universităților din EU-CONEXUS, adică se 

transferă transmisiunea de la o universitate la alta prin intermediul telefoanelor studenților, iar aceștia 

fac o prezentare a universităților din campusul acestora live 

12.00 – 13.00 Cum să îți pregătești CV-ul + tips and tricks (prezentare engleză) 

13.00 – 14.00 Cum să te prezinți la interviul pentru un internship sau pentru un loc de muncă + tips 

and tricks (prezentare în engleză) 

14.00 – 15.00 Prezentare Erasmus+ Centrul de Relații Internaționale  
 

Zonă spațiu expozițional 
10.00 – 18.00 Târgul companiilor/internshipurilor (stagii de practică)  

10.00 – 17.00 Târgul universităților idem ziua 2, se schimbă doar prezentările facultăților care vor fi 

doar câte una, schimbându-se și prezentarea pentru fiecare facultate în felul următor: 

 

11.00 – 11.30 FCCIA 

11.30 – 12.00 FII 

12.00 – 12.30 FH 

12.30 – 13.00 FCFDP 

13.00 – 13.30 FG 

13.30 – 14.00 FILS 

14.00 – 14.30 UT 

14.30 – 15.00 Școala Doctorală 

 

Sală workshopuri 
14.00 – 16.00 – Sesiuni de consiliere și orientare în carieră pentru toți studenții din cadrul EU-

CONEXUS – organizată de UTCB de Centrul de consiliere și orientare în carieră (se desfășoară doar în 

limba engleză) 

16.00 – 17.30 – Good working practices from Career counseling and guidance centers  in EU-

CONEXUS universities– organizată de UTCB de Centrul de consiliere și orientare în carieră. (se 

desfășoară doar în limba engleză) 
 

 


