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I.  Educație 

1. Promovarea profesionistă și susținută a ofertei educaționale 

Promovarea ofertei educaționale în anul 2020 a fost făcută prin intermediul unei agenții de 
publicitate în baza unor contracte de prestări servicii, fiind desfășurată o campanie de 
conștientizare a importanței meseriei de inginer constructor și a necesității din piață. 

Descriere campanie promovare: 
Conceptul  - Game Changers 
Mesaj campanie - V1. Schimbă regulile jocului! Creează viitorul pe care îl vrei! 
Mesaj campanie - V2. Proiectează-ti viitorul, clădește schimbarea! 
 

Key Visual V1 Key Visual V2 

  
Serie execuțională 

 

    
 

Broșuri admitere 
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https://admitere.utcb.ro/wp-
content/uploads/2020/07/Brosura-
Admitere-licenta-UTCB-2020web7.pdf  

https://admitere.utcb.ro/wp-
content/uploads/2020/06/Brosura-Admitere-
master-UTCB-2020web3.pdf  

 

Pagină web: https://admitere.utcb.ro/  

 

Testimonial video: https://youtu.be/xkYMPXIv6cU 

 

Metode comunicare - Newsletter 

Toți candidații care s-au înscris în platforma în perioada anterioară înscrierilor au fost cuprinși 
în baza de date și li s-a comunicat începerea înscrierilor prin intermediul newsletter-elor. 
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Metode comunicare Facebook: 
• Plan postări newsfeed 

Pe parcursul campaniei am avut 41 de postări, începând cu o recurență de o postare la 2 zile, 
iar în perioada înscrierilor, am ajuns la 2 postări pe zi. Toate postările făceau trimitere către 
LP-ul de admitere. 

• Apariția in Grupuri/ Pagini  
Am pregătit o postare pentru apariția pe paginile/grupurilor destinate elevilor de clasa a 12–a. 
În total, am fost prezenți cu anunțul pe 15 pagini/grupuri.  
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Metode comunicare Instagram:  

Pe parcursul campaniei am avut 6 postări care au rulat săptămânal zilnic. Toate postările 
făceau trimitere către LP-ul de admitere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode comunicare Linkedin: 

Plan de postări pe newsfeed având un total de 11 postări care au cuprins testimonialele si 
postări dedicate platformei cu o frecventa de 1 sau 2 postări pe săptămână. 
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Metode comunicare Tiktok: 

  

Metode comunicare influenceri: 

În campanie au fost implicați șase influenceri care au realizat materiale pentru promovarea 
admiterii la UTCB, adaptate stilului personal si publicului lor:  

• Selly –SELLY, ultimul LIVE inainte de BAC! - 
https://www.youtube.com/watch?v=95EBgIztM1w&t=2430s 

• Madalina Varodi -  
https://www.youtube.com/watch?v=yhjhwGenLw0&fbclid=IwAR0yy_dnVqMIRZQ-
Fn2pA8FmuthB4lUq3vIqniNQWX4zrCEldlCAdrmN_wU 

• George Bonea - https://www.youtube.com/watch?v=7fqAcXt79yo&t=356s 

• Sergiu Vasile - https://utopiabalcanica.net/2020/07/03/studii-aprofundate/ 

• Claudiu Saraj - TikTok  
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Derularea unei campanii de digital media orientate către obținerea unui număr cât mai mare 
de studenți. Obiectiv de referință: 2500 de înscrieri. 

1. Facebook și Google Ads (Youtube, Google, Facebook, Instagram, site-uri) 
2. Metodă alocare buget: optimizată, real-time corelată cu rezultatele 
3. Metodă de achiziție: cost per click, cost per view, cost per result 

Acțiuni: 
1. Implementare tracking în cadrul utcb.ro 
2. Implementare creative în cadrul platformelor 
3. Rularea campaniilor 
4. Optimizarea lor și realocare buget 
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Rularea campaniilor 
1. Au existat 10 sesiuni de optimizare a campaniilor, începând cu 15 iunie, conform 

strategiei de măsurare a rezultatelor 
2. A existat dificultatea trackingului - imposibilitatea de a implementa tracking în aplicația 

de admitere, ceea ce ne-a dezavantajat extrem de mult 
3. A existat o campanie ad-hoc de PR prin care am intrat cu publicitate pe un eveniment 

Tudor Chirilă / PRO TV. 
4. A fost realocat bugetul din zona de publicitate pe site-uri și Facebook către zona de 

Google Search, care a generat rezultate consistente 
Rezultate 

● Am trimis către site 38,800 de click-uri (33,000 din Google și 5800 din Google) 
● 41159 de sesiuni, 23,000 de persoane 
● În preînscriere am avut rată de conversie de 1,71%, iar în perioada înscriere 0,70% 

Universitatea în mediul digital 
● 1.8 mil. afișări în Google și 2.8 mil. în Facebook 
● Am ajuns (reach) la 430,000 de persoane, iar în Google estimăm că am ajuns la 

750,000 de persoane 
● Pe zona de video, am obținut 16,000 de vizualizări - 12,500 pe clipul de admitere 

(vizualizare = 30+ secunde) 
Raportat la awareness, considerăm că am adus un puternic impact în rândul tinerilor în 
zona de sud. Cele 4,6 milioane de afișări ale creativelor, au format o notorietate puternică 
- dublată și de celelalte eforturi digital marketing/ comunicare 
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2. Atragerea la UTCB și a absolvenților de liceu din bazine geografice 
netradiționale către studiile de licență și a absolvenților din alte centre 
universitare către studiile de masterat și doctorat din UTCB 

Extras din Raport FDI 0220-2020 

“Șanse egale pentru accesul tinerilor din mediile economice defavorizate in învățământul 
superior tehnic de construcții si pentru integrarea lor pe piața muncii” 

Pentru îndeplinirea obiectivului general al proiectului care consta in creșterea incluziunii 
sociale si sporirea accesului la învățământul superior tehnic din domeniul construcțiilor, a 
tinerilor din Muntenia aflați in mediul rural si orașele mici, având in vedere condițiile speciale 
create de pandemia de corona virus implementarea proiectului s-a realizat astfel încât 
rezultatele propuse sa fie îndeplinite iar regulile impuse de pandemie sa fie respectate. 
Obiectivele specifice prezentate in fisa de execuție a proiectului au fost îndeplinite Rezultatele 
asumate prin proiect sunt: 

 Promovarea ofertei educaționale a universității in campanii de prezentare in minimum 
12 licee din orașe mici s-a făcut prin intermediul unor videoclipuri realizate online 
pentru toate facultățile si doua specializări din UTCB. Acestea au fost transmise in 12 
licee pentru prezentare 

- Colegiul National DINICU GOLESCU,  Câmpulung, județul Argeș; 
- Liceul Teoretic DAN BARBILIAN,  Câmpulung ,județul Argeș; 
- Liceul SIMON STOLNICU, Comarnic, județul Prahova; 
- Colegiul National NICOLAE IORGA, Vălenii de Munte, , județul Prahova; 
- Liceul Teoretic, Videle, județul Teleorman; 
- Liceul Tehnologic DIMITRIE BOLINTINEANU, Bolintin Vale, județul Giurgiu; 
- Liceul Tehnologic TIU DUMITRESCU, Mihăilești, județul Giurgiu; 
- Colegiul National GRIGORE MOISIL, Urziceni, județul Ialomița; 
- Colegiul National NICOLAE TITULESCU, Pucioasa, județul Dâmbovița; 
- Liceul Tehnologic NICOLAE BALCESCU, Oltenița, județul Călărași; 
- Colegiul National ALEXANDRU VLAHUTA, Râmnicu Sărat, județul Buzău; 
- Liceul Teoretic RADU VLADESCU, Pătârlagele, județul Buzău. 
La unele dintre licee interacțiunea a avut loc pe platformele utilizate de acestea pentru 
învățământul on-line. 

 Au fost realizate 700 de mape de prezentare (care conțin pix, broșura de prezentare a 
universității, caiet A4 personalizat, flyer) care au fost distribuite către licee prin serviciu 
achiziționat de curierat rapid cu acordul directorilor de licee. S-au mai achiziționat încă 
400 de broșuri de prezentare a universității si 299 de caiete A4 personalizate,  

 In materialele transmise către licee este prezentata procedura de înscriere on-line a 
elevilor la universitate. 

 A fost realizat un chestionar privind riscul de abandon universitar. 
 Pentru sporirea șanselor de angajare a studenților universității noastre s-au organizat 

patru worksphopuri cu invitați din industria de profil pe platforma Microsoft Teams 
folosită în universitate. 

 S-au achiziționat materiale pentru realizarea “Coltul carierei” la fiecare facultate care 
se adresează studenților in vederea informării cu privire la alegerea carierei pe care o 
vor urma. 

 Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera (CCOC) a fost dotat cu mobilierul si 
echipamente necesare propuse prin proiect. 
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 Au fost organizate 2 workshop uri de consiliere si comunicare in cariera a studenților, 
in regim online pe platforma Microsoft Teams 

 Doua cadre didactice aparținând CCOC din universitate au fost perfecționate printr-un 
stagiu de pregătire on-line. 

 La sesiunile de prezentare online a universității la liceele la care am avut interacțiune 
directa cu elevii s-au realizat seminarii de orientare in cariera.  

Suplimentar față de rezultatele propuse in proiect s-au realizat din economiile făcute, filmulețe 
de promovare a fiecărei facultăți si 2 specializări. Aceste filmulețe cu durata de aproximativ 2 
minute fiecare descriu specializările fiecărei facultăți si oportunitățile ce le pot avea elevii care 
vor alege sa le urmeze. 

In sprijinul promovării online a universității, înainte de sesiunea din vara si datorita contextului 
pandemic s-a optat pentru realizarea unei melodii personalizate de promovare a UTCB-ului. 
Pentru aceasta melodie s-au achiziționat servicii de promovare pe canalele de social media 
având un impact substanțial in atragerea candidaților la universitate. 
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3. Desfășurarea evaluării instituționale externe de către ARACIS și 
obținerea calificativului Grad de Încredere Ridicat pentru UTCB 

Evaluarea s-a desfășurat în trei etape, după cum urmează: 
I. Evaluarea externă la nivel instituțional a instituției de învățământ superior 

II. Managementul strategic și capacitatea de adaptare 
III. Concluzii și recomandări 
În prima etapă s-a realizat prezentarea generală a instituției de învățământ superior, 

analizându-se capacitatea instituțională a universității, eficacitatea educațională, acordându-
se o atenție deosebită și elementelor privind managementul calității în UTCB.  

În cea de-a doua etapă a fost analizat managementul strategic promovat de instituția 
de învățământ superior, fundamentându-se și analizându-se planul strategic, precum și 
programele operaționale la nivel de facultăți și, de asemenea, analizându-se, într-un capitol 
distinct elemente privind răspunderea și responsabilitatea publică a universității. 

În cea de-a treia etapă au fost generate concluziile evaluării externe și au fost detaliate, 
pe indicatori, o serie de recomandări pentru îmbunătățirea activității în ansamblu a 
universității. 

Comisia ARACIS a avut următoarea componență:  
 Director misiune de evaluare, domnul prof. univ. dr. Ioan Ianoș, Universitatea din 

București, 
 Coordonator echipă de evaluare, domnul prof.univ.dr. Alexandru Apahidean, USAMV 

Cluj Napoca,  
 Expert comisie instituțională, domnul prof. univ. dr. Marius Gabriel Petrescu, 

Universitatea de Petrol-Gaze din Ploiești. 
 Expert străin comisie instituțională, domnul prof. univ. dr. Ivan Zadori, University of 

Pecs, Ungaria, Reprezentant studenți, stud. drd. ing. Irina Duma, delegat ANOSR.  
Membrilor comisiei li s-au alăturat șase experți, pentru fiecare facultate (Construcții 

Civile Industriale și Agricole, Ingineria Instalațiilor, Căi Ferate, Drumuri și Poduri, Geodezie-
Măsurători terestre și cadastru, Hidrotehnica-Amenajări și construcții hidrotehnice și Utilaj 
Tehnologic- Utilaje tehnologice pentru construcții) cu specializări în evaluare și reacreditare, 
desemnați de ARACIS, pentru programul de studiu respectiv, având domeniul de expertiză 
corespunzător celui în care s-a încadrat programul de studiu.  

 
Nr.

Crt 

Programul de studii evaluat   

licență (L) / masterat (M) 

Nume și prenume evaluator  / 

Universitatea 

1. 
Construcții civile, industriale și agricole 
(L) 

Prof. univ. dr. ing. Maftei Carmen Elena - 
Universitatea „Transilvania“ din Brașov 

2. Amenajări și construcții hidrotehnice (L) 
Prof. univ. dr. ing. Omer Ichinur - 
Universitatea „Ovidius“ din Constanța 

3. Căi ferate, drumuri și poduri (L) 
Prof. univ. dr. ing. Ciutină Adrian - 
Universitatea „Politehnica“ Timișoara 

4. Instalații pentru construcții (L) 
Prof. univ. dr. ing. Ciocan Vasilică - 
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ din Iași 

5. Utilaje tehnologice pentru construcții (L) 
Prof. univ. dr. ing. Nicoară Mircea - 
Universitatea „Politehnica“ Timișoara 

6. Măsurători terestre și cadastru (L) 
Prof. univ. dr. ing. Veres Ioel Samuel - 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  
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Evaluarea externă a Universității Tehnice de Construcții din București s-a realizat în 

conformitate cu metodologia și standardele de calitate ARACIS și s-a derulat în concordanță 
cu Ghidul privind evaluarea externă la nivel instituțional în modul de lucru mixt. 

În urma finalizării activității de evaluare instituțională externă privind Universitatea 
Tehnică de Construcții din București, s-a întocmit raportul de evaluare de către comisia de 
experți desemnați de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul. 

Scopul evaluării instituționale externe a fost acela de a identifica și certifica măsura 
în care Universitatea răspunde interesului public și se preocupă de creșterea calității educației 
și cercetării științifice, de organizarea eficientă a structurilor instituționale, administrative și 
manageriale, de monitorizarea rezultatelor și performanțelor academice ale Universității, 
contribuind prin acestea, la promovarea încrederii în standardele de acordare a calificărilor 
universitare, respectiv a diplomelor, precum și de modalitatea în care au fost transpuse în 
practică recomandările efectuate la evaluarea precedentă, din anul 2015.  

Obiectivele evaluării instituționale externe au fost:  
a. verificarea conformității informațiilor și a datelor prezentate de instituția vizitată în 

Raportul de Evaluare Internă (autoevaluare), precum și a celor prezentate în anexele la raport;  
b. verificarea conformității cadrului juridic de organizare și funcționare a instituției;  
c. evaluarea, din punct de vedere cantitativ și calitativ, a personalului didactic și a 

tuturor aspectelor legate de activitatea acestuia;  
d. evaluarea existenței unor regulamente specifice pentru toate tipurile de activități, a 

procedurilor și a modului de aplicare a acestora;  
e. evaluarea capacității instituționale, așa cum a fost ea descrisă în Raportul de 

Evaluare Internă și argumentată prin anexele la raport, precum și prin constatări la fața locului 
și on-line în ceea ce privește baza materială, existența tuturor structurilor funcționale 
(management academic și administrativ etc.);  

f. verificarea modului de aplicare a reglementărilor în vigoare în legătură cu activitatea 
profesională a studenților, de la admiterea în universitate și până la absolvirea cursurilor, 
utilizarea sistemului de credite transferabile, efectuarea practicii, asigurarea cadrului necesar 
desfășurării activităților de cercetare specifice pentru programele de studii din ciclurile II și III 
;  

g. evaluarea eficacității educaționale prin verificarea satisfacerii standardelor de 
performanță referitoare la conținutul programelor de studii, rezultatele învățării, realizarea de 
activități științifice, valorificarea cercetării științifice, asigurarea resurselor învățării etc.;  

h. evaluarea modului de implementare a managementului calității sub toate aspectele 
și pentru toate domeniile de activitate, care fac obiectul misiunii instituției vizitate;  

i. evaluarea modului în care se aplică codul de etică și integritate academică și se 
asigură un climat academic și științific real;  

j. evaluarea nivelului de transparență a informației publice în legătură cu activitățile 
specifice, care se efectuează în cadrul UTCB.  

 
Elemente  privind  acțiunea  de evaluare externă la nivel instituțional: 
În capitolul de prezentare generală a instituției de învățământ superior au fost 

evidențiate statutul juridic al UTCB-ului cu sediile și campusurile existente precum și structurile 
universității: didactică, de cercetare proiectare, administrative, managementul calității, etica 
universitară, relații internaționale etc. 

 A fost analizat procesul de management academic și luarea deciziei, precum și 
elementele specifice privind cele trei cicluri de studii , capacitatea instituțională etc.  

Au fost verificate existența  Cartei Universitare și a regulamentelor specifice precum 
și procedeele și metodologiile urmate în desfășurarea activităților curente.  
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Au fost analizate, în detaliu, mecanismele de conducere ale instituției, structurile 
manageriale, precum și modul în care planul strategic instituțional 2016 – 2020, rezultat și din 
programul de management al Rectorului, au fost puse în aplicare de comunitatea academică.  

S-a verificat de asemenea, existența planului strategic 2020 – 2024, care poate fi 
vizualizat pe site-ul universității: https://utcb.ro/wp-content/uploads/2020/06/Plan-
strategicUTCB-2020-2024.pdf  

În ceea ce privește personalul didactic, a fost analizată evoluția dinamicii acestuia 
în perioada de referință analizată ( 5 ani, între 2016 - 2017 și 2021 inclusiv). S-a constatat o 
diminuare semnificativă a numărul de cadre didactice cu gradul didactic profesor, de la 61 în 
2016 la aproape jumătate, mai exact 35  în 2020, ceea ce a contribuit la o ușoară scădere a 
indicatorului profesor + conferențiar din numărul total de cadre didactice, de la 42,65% în 2016 
la 36,64% în 2020 (atenuarea scăderii fiind posibilă datorită faptului că numărul de 
conferențiari s-a păstrat relativ constant, 87 în 2016 față de 83 în 2020).  

La celelalte categorii de personal didactic nu au fost semnalate modificări 
semnificative.  

 
Evoluția personalului didactic din UTCB în perioada  2016-2021 

Specificare 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
      

Profesor 61 46 46 42 35 
      

Conferențiar 87 84 84 84 83 
      

Șef lucrări/Lector 151 154 155 163 167 
      

Asistent 48 48 42 38 37 

      

Total cadre didactice 347 332 327 327 322 
      

% Profesor + Conferențiar din total 42,65 39,15 39,75 38,53 36,64 
      
 

Au fost evidențiat și avizat modul riguros în care se derulează concursurile pentru 
ocuparea posturilor vacante cu respectare tuturor cerințelor CNATDCU și a celor interne. 

 
În ceea ce privește administrația instituției, s-a constatat că Universitatea Tehnică 

de Construcții București dispune de o administrație dimensionată în funcție de necesități și în 
corelare cu numărul de studenți înmatriculați, subordonările diferitor servicii și direcții fiind in 
concordanță cu prevederile legale. Comisia de evaluare a verificat componențele 
administrative ale universității, starea de fapt a organigramei organizaționale, resursele 
umane existente și nivelul de calificare al acestora precum și arhitectura logistică generală a 
universității în ansamblul ei. A fost apreciată existența unor mecanisme de audit, de 
monitorizare și îmbunătățire continuă a performanțelor prin activitățile specifice care se 
efectuează, atât în zona administrativă, cât și în cea de cercetare, precum și în alte domenii 
de activitate ale universității.  
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S-a constatat că Universitatea Tehnică de Construcții București are implementat și 
certificat sistemul de management al calității în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001 
/2015.   

Baza materială de învățământ și cercetare, terenurile și imobilele universității sunt 
amplasate în cele 5 campusuri: Tei, Pache Protopopescu, Calea Plevnei, Str. Răscoalei și 
centrul din Murighiol-Tulcea. Acestea însumează aproximativ suprafață construită desfășurată 
de 93.690 metrii pătrați (51.851 spații didactice și 41.839 metrii pătrați spații administrative 
sau anexe corespund cu necesitățile universității și ale comunității academice în ansamblu). 

Au fost reliefate și lucrările de consolidare, reparații, abilitări, modernizări care se fac 
în aceste locații, precum și modul în care universitatea se preocupă de dotarea și de 
îmbunătățirea continuă a spațiilor de învățământ și de cercetare de care dispune.  

A rezultat din evaluarea externă că universitatea dispune de o dotare a laboratoarelor 
corespunzătoare disciplinelor obligatorii din planurile de învățământ. Capacitatea spațiilor de 
învățământ este conformă cu cerințele minime, asigurând cel puțin 1 metru pătrat pe loc în 
sălile de curs, aproximativ 1,4 – 1,5 metri pătrați pe loc în laboratoare sau săli de seminar, de 
lectură și 2,5 metri păstrați pe loc în laboratoarele de informatică, mărimea sălilor fiind corelată 
și cu mărimea formațiilor de studiu.  

Facultățile asigură desfășurarea lucrărilor aplicate în diferite laboratoare, astfel încât 
la nivelul unei formații de studiu să existe 1 calculator la cel mult 2 studenți pentru ciclul de 
licență și 1 calculator pentru fiecare student sau doctorand pentru ciclurile 2 și 3. 

Cu privire la Bibliotecă și spațiile de lectură, s-a constatat că există resursele 
necesare la nivel de universitate, îndeosebi in ceea ce privește un fond de carte bogat și 
diversificat. Analizând situația sălilor de lectură s-a constat că există doar un număr total de 
315 locuri, ceea ce reprezintă 6,87% raportat numărului de studenți, minimum necesar 
fiind 10%. În acest sens, se impune adoptare unor măsuri specifice pentru crearea de noi săli 
de lectură în toate campusurile, precum și accesul facil la internet, astfel încât să se 
suplinească lipsa locurilor în sălile de lectură ale bibliotecilor.  

A fost apreciat fondul total de publicații, aproape o jumătate de milion de exemplare 
(cărți, cursuri, teze de doctorat, etc), de care dispune universitatea, alcătuit din colecții de 
reviste românești și străine importante, cu acces larg la nivelul întregii comunități academice, 
abonament la ANELIS, cataloage electronice și online etc. A fost apreciat faptul că există 
preocupare pentru păstrarea și actualizarea bazei de date, precum și funcționarea în condiții 
optime a Editurii Conspress acreditată de către CNCSIS (cu codul 252).  

Cu privire la activitățile cămine-cantină, s-a evidențiat faptul că cele cinci cămine 
studențești de care dispune Universitatea Tehnică de Construcții București, însumând 2182 
locuri și 621 de camere, asigură necesarul de cazare pentru studenții universității, existând 
chiar posibilitatea închirierii unor spații de către alte universități. 

În ceea ce privește activitatea economico-financiară, aceasta se realizează de 
către Direcția Economică condusă de directorul economic aflat în subordinea Direcției 
Generală Administrativă, și care are în subordine serviciile și birourile necesare derulării 
activităților specifică. Evidența contabilă se realizează având în vedere sursele de finanțare: 
finanțare de bază, venituri proprii, sponsorizare, finanțare complementară, cercetare, 
programe externe etc. Trimestrial și la sfârșit de an se întocmesc bilanțul contabil, contul de 
execuție bugetară, raportul de gestiune, precum și celelalte anexe ale situațiilor financiare, 
care se depun la MEC în termenele legale stabilite.  

UTCB are organizată contabilitate proprie, structura bugetului de venituri și cheltuieli 
este aprobată de MEC, bugetul fiind prezentat pe surse de finanțare, în care veniturile sunt 
detaliate după natura și sursa de finanțare, iar cheltuielile sunt detaliate după natura și 
destinația lor. Pe lângă finanțarea de bază, universitatea dispune de venituri din autofinanțare, 
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respectiv venituri proprii din activitatea de bază (învățământ), venituri din cercetare și 
sponsorizare, editură, cămine, cantine precum și din proiecte cu finanțare nerambursabilă, din 
categoria ERASMUS, Banca Mondială, FEDR, FSE.  

Activitatea economico-financiară este monitorizată atât la nivelul universității prin 
Biroul de audit financiar intern, de către un auditor intern, activitate concretizată la finalul 
fiecărui an în Raportul de audit anual dezbătut în Senatul Universității, cât și prin Misiuni de 
audit extern, efectuate periodic de către Curtea de Conturi-Direcția de control financiar și prin 
auditurile specifice ale proiectelor finanțate din fonduri structurale sau de cercetare.  

În 2020 activitățile UTCB au fost auditate de către Curtea de Conturi a României pe 
perioada 2017-2019, iar concluziile misiunii derulate au fost transmise către MEC, serviciului 
de audit public intern.  

Cu privire la taxele de școlarizare, acestea sunt calculate în concordanță cu posturile 
medii de școlarizare pe anul universitar, ținând seama și de optimizarea dimensiunii seriilor și 
sunt aduse la cunoștința studenților prin pagina web și alte forme de afișare.  

În ceea ce privește etică universitară în UTCB, evaluarea a constatat că există un 
Cod de etică și deontologie profesională universitară, ca parte a Cartei universității, aprobat 
de Senat, precum și o Comisie de etică și deontologie profesională universitară, care își 
desfășoară activitatea conform prevederilor Cartei și a Codului. Comisia este alcătuită din 8 
membri, dintre care 6 cadre didactice, un reprezentant al personalului economico - 
adminstrativ și un reprezentant al studenților. Din rapoartele înaintate, a reieșit faptul că în 
intervalul supus evaluării instituționale, Comisia de etică a fost solicitată să analizeze diverse 
sesizări care au fost soluționate în condiții optime și conform procedurilor. Astfel, cu ocazia 
vizitei, desprinzându-se și faptul că există totuși o pârghie insuficient folosită și anume, cea a 
autosesizării, fiind făcută o serie de recomandări în acest sens.  

Măsurile specifice eticii și deontologiei profesionale au fost promovate și la nivelul 
Școlii doctorale, unde mai nou există un curs de etică cu caracter obligatoriu pentru toți 
doctoranzii anului I. 

În ceea ce privește eficacitatea educațională a instituției de învățământ superior, 
procesele de admitere, formare profesională, finalizare studii, valorificare, calificări obținute 
etc., s-a constatat, cu ocazia evaluării, că UTCB are elaborate și aplică regulamente de 
admitere la toate formele de învățământ, are un ghid al candidatului, broșuri pentru 
organizarea și desfășurarea concursului de admitere la toate ciclurile de învățământ, 
metodologii specifice etc. 

Este respectat numărul maxim de studenți aprobat de ARACIS pe diverse domenii și 
specializări, procesul de admitere este transparent, oferta universitară este prezentată sub 
diverse formule, inclusiv informatice și de admitere online, se desfășoară diferite activități de 
promovare în interiorul și în exteriorul universității. 

În ceea ce privește activitatea de formare a studenților, universitatea dispune de 
un regulament privind desfășurarea activităților studenților, care conține drepturi și obligații, 
precum și un sistem important recunoscut internațional, sistemul european de credite 
transferabile – ECTS, care reglementează modul de promovare și de desfășurare generală a 
activităților. Activitatea didactică se desfășoară în conformitate cu planurile de învățământ, 
care sunt stabilite pentru fiecare program de studiu și cu planificările din fișele disciplinelor 
corelate cu competențele pe care studenții trebuie să le dobândească după parcurgerea 
fiecărei discipline. Se respectă în UTCB cerințele specifice, iar fișele disciplinelor cuprind 
conform reglementărilor, obiective, competențe profesionale și transversale, număr de ore, 
curs seminar, laborator etc conținutul tematic precum și elemente privind formele de evaluare, 
modul de stabilire al notei finale, bibliografia și lista materialelor didactice necesare.  
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Sunt respectate normele privind formațiile de studii, precum și cele referitoare la 
reprezentativitatea studenților în structurile instituției de învățământ superior. Au fost evocate 
și învățământul internaționalizat, mobilitățile la nivel național și internațional programul 
Socrates-Erasmus și Erasmus +, precum și alte programe și alte parteneriate, pe care 
universitatea le are în mod preponderent cu universități din mediul francofon, iar comisia de 
evaluare a recomandat extinderea și către alte universități din spațiul european și nu numai, 
având în vedere și existența FILS și  a învățământului de inginerie în limba engleză, existent 
la majoritatea universităților de prestigiu din lume, potențiale și eligibile pentru dezvoltarea de 
noi parteneriate. 

În ceea ce privește valorificarea calificărilor obținute, s-a constat că există o bună  
concordanță între planurile de învățământ și competențele așteptate la finalizarea fiecărui 
ciclu de studii, iar programele de studiu sunt înscrise în registrul național al calificărilor, 
permițând absolvenților să se regăsească în piața forței de muncă, fiind eligibili pentru posturi 
corespunzătoare calificărilor obținute. Cadrele didactice titulare de discipline stabilesc tactici 
și metode de învățare în conformitate cu cerințele de centrare a activităților pe student, astfel 
încât aceștia să fie beneficiari direcți ai procesului educațional.  

În ceea ce privește practica studențească, aceasta este prevăzută în planurile de 
învățământ, se desfășoară pe baza unei metodologii specifice și vine în sprijinul completării 
cunoștințelor cu aspecte specifice, legate de profesia de inginer constructor, instalator, 
mecanic, geodez etc. O tendință care a rezultat în urma discuțiilor derulate cu studenții, cu 
mediul economic și cu absolvenții a fost legată de necesitatea întăririi pe viitor a practicii, 
găsirii de soluții pentru mărirea perioadelor de practică, mai ales că, în comparație cu alte 
universități europene, stagiile de practică de la noi sunt mai reduse decât la universitățile de 
afară. Aceste lucruri ne conduc, o dată în plus, la ideea de a extinde această activitate la 
nivelul tuturor anilor de studii și, implicit, a numărului de săptămâni din cadrul fiecărui an.   

În domeniul practicii s-au derulat în perioada de referință 2 proiecte cu finanțare 
europeană Consimat 1 și Consimat 2 pe POSDRU și POCU cu valoare contabilă 800 000 lei 
și, respectiv 840 000 lei, sume la care s-au adăugat multiple beneficii pentru studenți, cursuri 
de perfecționare recunoscute ANC, echipamente de protecție, premii în bani intre 1000 -3000 
lei etc, în valori cumulate, plătite direct de finanțator, care s-au adăugat peste sumele inițiale 
raportate mai sus ale proiectului.  

Cu privire la parteneriatele în domeniul didactic ale instituției de învățământ, 
comisia ARACIS a constatat că Universitatea Tehnică de Construcții București se bucură de 
recunoaștere internațională în domeniul educațional și a apreciat parteneriatele create de 
universitate, spre exemplu: parteneriatul care a condus la crearea rețelei tematice EUCEET. 
Alte acorduri și parteneriate apreciate de către comisia ARACIS au fost și acordul de Dublă 
Diplomă semnat de Universitatea Tehnică de Construcții București, în luna martie 2001 cu 
École Nationale des Ponts et Chaussées, actualizat în anul 2011, acordul de Dublă Diplomă 
încheiat cu Ecole des Ponts ParisTech - unic în România - semnat la București în anul 2001. 
Acordul se adresează studenților înscriși într-un program de master din domeniul Ingineriei 
civile de la UTCB, precum și studenților de la ENPC, care, după validarea în Franța a anului 
II de studii și a stagiului de practică, vor parcurge la UTCB semestrele anului II de master, 
inclusiv vor susține lucrarea de disertație. Ca rezultat al unei cooperări de peste 20 de ani 
între UTCB - Facultatea de Inginerie a Instalațiilor (FII) - și Université de La Rochelle, în anul 
2016 s-a încheiat al doilea acord de Dublă Diplomă la nivel de master, cu specializarea 
“Efficacité énergetique des instalations techniques du bâtiment (EEITCB)”.Beneficiarii 
acordului sunt studenții înscriși la programul de Master în domeniul Ingineriei Instalațiilor, 
specializarea „Efficacité energetique des installations techniques du bâtiment” (EEITB) de la 
UTCB - FII, care vor efectua un stagiu de formare sau un curs integrat în cadrul programului 
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de Master în domeniul „Génie Civil”, specializarea „Ingénierie du bâtiment - gestion et 
intégration de l'efficacité énérgetique et des énergies renouvelables (IB-GI3ER) de la 
Universitatea La Rochelle, respectiv studenții înscriși la programul de Master IB-GI3ER de la 
Universitatea La Rochelle, care vor efectua un stagiu de formare sau un curs integrat în cadrul 
Masterului EEITB de la UTCB.   

De asemenea a fost evidențiat acordul UTCB - prin Facultatea de inginerie în limbi 
străine (FILS) - și Université de Liège au încheiat programul de Dublă Diplomă la nivel master 
în anul universitar 2018-2019. Programul a fost lansat în același an universitar.  Beneficiarii 
programului sunt studenții înscriși la programele de Master „Structural engineering” și 
"Ingénierie des structures" din cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine (FILS) din UTCB 
și studenții înscriși în programul de Master „Ingénieur civil en constructions” din cadrul 
Facultății de Inginerie din Université de Liège. 

  Acordul de Dublă Diplomă încheiat între ARUT - Alianța Română a Universităților 
Tehnice, în care UTCB este membru fondator - și Grupul INSA - care reunește 7 Institute 
Naționale de Științe Aplicate și 7 Școli Superioare Naționale din Franța - a devenit operațional 
începând cu anul universitar 2018–2019. Studenții selecționați din UTCB vor avea un parcurs 
școlar alternativ, de câte un an de studiu în Franța pe ciclu de învățământ, începând cu anul 
3 de licență. Ei vor obține la sfârșitul programului, pe lângă diplomele de licență și de master 
ale UTCB, și diploma de inginer absolvent al unei universități din grupul INSA. 

O apreciere deosebita a fost acordată proiectului EU-CONEXUS (European 
University for Smart Urban Coastal Sustainability), începând cu 2019. Proiectul EU-
CONEXUS - Universitatea Europeană pentru Dezvoltarea Durabilă Inteligentă a Zonelor 
Urbane de Coastă se derulează pe o perioadă de trei ani (2019-2022), iar la finalul acestuia 
universitățile partenere din Franța, Grecia, Spania, Lituania și Croația vor pregăti un program 
de Universitate Europeană integrat, multidisciplinar, multilingvistic și inovator, cu abordare 
bazată pe provocări ale dezvoltării durabile, concentrată pe dezvoltare digitală, urbană, 
durabilă a zonelor de coastă, implicând părți interesate regionale, economice și sociale, 
utilizând metode de predare și învățare inovatoare și bazate pe TIC (tehnologii informaționale 
și de comunicare).  

Proiectul este implementat de un consorțiu academic format inițial din șase 
universități europene, printre care se numără Universitatea Tehnică de Construcții București 
(UTCB), Universitatea la Rochelle (LRUniv) – Franța -, Universitatea de Agricultură din Atena 
(AUA) – Grecia -, Universitatea din Klaipeda (KU) – Lituania -, Universitatea Catolică din 
Valencia (UCV) – Spania – și Universitatea din Zadar (UNIZD), Croația. Este apreciat ca un 
proiect important atât pentru universitate cât si pentru învățământul superior românesc în 
general.  

În ceea ce privește managementul calității, au fost evidențiate numeroase acțiuni 
manageriale desfășurate în ultimii 5 ani și apreciate pozitiv, însă a fost identificată și o 
problemă punctuală pe care ne-am asumat-o. Mai exact, deși procesul de management și 
asigurare a calității se derula corespunzător în universitate, acesta nu dispunea de toate 
structurile organizaționale interne. La nivel de universitate a fost asumată această 
disfuncționalitate și a fost declanșat un procedeu de constituire a tuturor structurilor, finalizat 
în timpul derulării evaluării instituționale, 

Comisia de evaluare ARACIS a făcut numeroase constatări, în cea mai mare parte 
pozitive, privind rezultatele în ansamblu din domeniul managementului calității, cum ar fi 
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existența acreditarilor si certificărilor necesare, furnizând și câteva recomandări pentru 
îmbunătățirea activității în acest domeniu important în activitatea universității:  

1.Analizarea sistemului de colectare a informațiilor referitoare la standardele de 
calitate, asigurarea finalității procesului de colectare și prelucrare prin constituirea unor baze 
de date disponibile unei game largi de utilizatori, în conformitate cu cerințele interne și externe 
referitoare la asigurarea calității; 

2. Asigurarea accesului la bazele de date referitoare la standardele de calitate, 
inclusiv pentru utilizatorii externi, conform unor proceduri care să asigure confidențialitatea pe 
categorii de informații și de utilizatori. 

3.Urmărirea permanentă și sistematică a implementării și funcționării tuturor 
procedurilor de management al calității, la toate facultățile și programele de studii, astfel încât 
aplicarea practică a acestora să se asigure în toate cazurile. 

4.Actualizarea permanentă a reglementărilor interne (regulamente, metodologii și 
proceduri) sub aspectul conformității cu prevederile legale, dar și a concordanței dintre 
prevederile Cartei Universitare și a regulamentelor, metodologiilor și procedurilor care 
detaliază anumite aspecte din Cartă, care reglementează desfășurarea activităților din cadrul 
UTCB. 

5.Reorganizarea spațiilor deținute, astfel încât numărul locurilor în sălile de lectură 
ale bibliotecilor să satisfacă cerința de a asigura locurile pentru cel puțin 10% din numărul 
studenților  

6.Perfecționarea sistemului de comunicare dintre managementul UTCB și studenți, 
astfel încât  aceștia să cunoască deciziile manageriale, criteriile de apreciere și ierarhizare, 
care dau dreptul la o anumită facilitate dintre cele existente în regulamentele și metodologiile 
instituției, să fie atrași în toate activitățile din instituție, inclusiv la evaluarea cadrelor didactice 
într-un număr  mare. 

Concluzii: 
Acțiunea de evaluare instituțională desfășurată de ARACIS în cadrul UTCB în 2020 

a fost una de anvergură  și de succes.  Volumul extins de documentație înaintat de către 
UTCB  a cuprins sute de pagini pentru evaluarea instituțională și alte sute de pagini pentru 
evaluarea programelor de studii. 

În centralizarea realizată de comisia ARACIS, cu ocazia vizitei de lucru, volumul de 
date s-a concretizat într-un număr de 113 indicatori distincți, care caracterizează funcționarea 
în ansamblu a  Universității Tehnice de Construcții București, pe toate direcțiile pe care se 
desfășoară activități : didactice, cercetare, administrative, economico-fianciare, resurse 
umane, patrimoniu etc.  

Trebuie făcută precizarea că, urmare a volumului intens de muncă depus de echipa 
desemnată de Universitate la nivel de Rectorat, facultăți, direcții și servicii, la finalul evaluării 
se poate conchide că din cei 113 indicatori analizați, 111 sunt îndepliniți integral, ceilalți 2 fiind 
îndepliniți parțial (unul fiind îndeplinit chiar în perioada vizitei din decembrie 2020), evaluarea 
finală nefiind afectată de îndeplinirea parțială a celor doi indicatori. Unul dintre indicatorii 
îndepliniți  parțial se referă la o reactualizare a sistemului de Management al calității, în 
concordanță cu ultimele reglementări ultima Hotărâre de Guvern, iar cel de-al doilea se referă 
la întărirea sistemului de supraveghere și a procedurii de acordare a diplomelor (unde au 
existat deficiențe care au fost remediate.) 
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Factorul pozitiv ce derivă din cele prezentate anterior, ne conduce la concluzia, 
evocată si de comisia de evaluare ARACIS, că Universitatea Tehnică de Construcții din 
București este îndreptățită, cu certitudine, să-si păstreze Gradul de încredere ridicat, iar cele 
6 programe evaluate separat să fie reacreditate. 

Recomandările comisiei de evaluare ARACIS au caracter orientativ și facultative, 
supunându-se deciziei Senatului și a conducerii universității, însă, așa cum s-a menționat cu 
ocazia vizitei, acestea vor fi luate in considerare integral si se va încerca valorificarea și 
punerea lor în practică, într-o măsură cât mai mare. 

Rezumând recomandările făcute de către comisia ARACIS în urma vizitei de evaluare 
se regăsesc, în cele ce urmează, o parte din cei 113 indicatori pentru care există propuneri și 
posibilități de îmbunătățire a activității:  
 Indicatorul 5 - Regulamente aprobate de Senat  
Se recomandă elaborarea unui regulament separat de ordine interioară, chiar dacă există 
ROF. Aici se face precizare că există un Regulament Intern care se va redenumi 
Regulament de Ordine Interioară. 
 Indicatorul 8 - Integritatea academică 
 Se recomandă actualizarea codului de etică în raport cu noile reglementări la nivel 
național și s aplicarea mecanismului autosesizării în activitatea comisiei de etică în scopul 
prezentării și analizării situațiilor susceptibile privind încălcarea etică și deontologică. 
 Indicatorul 18  - În domeniul calității 
 S-a recomandat creșterea vizibilității politicii de asigurare a calității în ansamblul 
strategiei definite de instituție (sistemul de calitate funcționează, ca dovadă rezultatele și 
performanțele absolvenților UTCB, dar el nu este suficient de vizibil în planurile de 
management strategic al universității).  
 Indicatorul 22 - Informatizarea activităților din Universitate  
 Recomandare: extinderea sistemului informatic la nivelul tuturor activităților din 
secretariatele facultăților  
 Indicatorul 23 - Spații de învățământ, de cercetare și pentru alte activități   

Recomandări: implementarea unui sistem de alarmare în cazul unei situații de urgență: 
incendiu, cutremur, accident tehnologic, la nivelul universității. 
 Indicatorul 26 - Servicii de bibliotecă, săli de bibliotecă, etc. 

Recomandări: creșterea gradului de acces al studenților în special la reviste de 
specialitate online, îndeosebi pentru o mai bună documentare a masteranzilor și 
doctoranzilor. Pentru aceștia din urmă se recomandă accesul mobil la baza de date 
internaționale aferente consorțiul ANELIS. 
 Indicatorul 31 - Asigurarea materialelor didactice în format electronic sau tipărit.  

A fost apreciată funcționarea editurii CONSPRESS și a atelierului de multiplicare, ca o 
tipografie proprie in sprijinul universității și al studenților, precum și platformele informatice 
utilizate. De asemenea, s-a făcut recomandarea cu privire la utilizarea oportunităților de 
dezvoltare și îmbunătățire a procesului de învățare online și a platformelor  informatice, 
insistându-se asupra accesului  liber și direct al doctoranzilor aflați în exteriorul campusului 
universitar la bazele de date internaționale: Scopus, Clarivate Analytics, Science direct, 
etc., fapt justificat de mobilitatea acestora și de disponibilitatea de a  accesa respectivele 
baze de date. 
Indicatorul 34 - Resurse financiare adecvate pentru activități de predare și învățare  

Trebuie continuate eforturile de atragere ale resurselor financiare, inclusiv prin crearea  
de centre de cercetare la nivel de facultate cu implicarea tuturor cadrelor didactice care au 
deja experiența testată în activități individuale de proiectare. 
 Indicatorul 35  - Resurse financiare pe termen scurt, mediu și lung 
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Este recomandată creșterea transparenței modului de alocare a resurselor financiare 
astfel încât întreaga comunitate să constate direcționarea acestora către obiectivele  
strategice  și operațiunile anuale.  
 Indicatorul 36 - Taxele școlare  
Se recomandă crearea unui algoritm pentru calcularea taxelor școlare.  
 Indicatorul 37 - Referitor la acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru 
studenți, este recomandată păstrarea unei ponderi adecvate între tipul de bursă și sumele 
aferente acestora.  
 Indicatorul 38 – Referitor la susținerea materială a studenților și posibilitățile de 
asistență financiară, se recomandă  creșterea ponderii studenților angrenați în proiectele 
de cercetare și proiectele pentru formarea unor competențe adecvate integrării rapide pe 
piața muncii.  

Existența de personal administrativ calificat pentru activități în sprijinul studenților și 
reducerea abandonului școlar. Recomandare: dată fiind rata mare a abandonului în rândul 
studenților,  ARACIS  recomandă ca centrul de consiliere să acorde prioritate activităților 
de prevenire a abandonului și dezvoltarea unor mecanisme în acest sens. 
 Indicatorul 39   Servicii de sprijin  pentru studenți  

Comisia a dat mai multe recomandări legate de rata marea a abandonului in rândul 
studenților. A recomandat analize specifice, măsuri dedicate și în primul rând ca centrul de 
consiliere care există în structura UTCB-ului să acorde prioritate activităților de prevenire a 
abandonului școlar ( precum și alte măsuri la nivelul facultăților, întărirea mentoratului față 
de studenți începând din anul I, etc). 
 Indicatorul 48  Acoperirea cu material didactic   

Recomandări ; creșterea  interesului pentru publicarea de material didactic care sa țină 
cont de nivelul de lucrări ale studenților din anul I și a căror complexitatea care să crească 
progresiv pe măsura realizării unei baze solide de pregătire.  
 Indicatorul 60   Centrarea pe studenți a metodelor de predare/ învățare – fișele 
disciplinelor  

Recomandări: actualizarea permanentă a fișelor de disciplină în raport cu programele 
înregistrate în domeniul acestora. 
 Indicatorul 62  Integrarea stagiilor de practică în programele de studii.  
Recomandări: analiza posibilității de prelungire a practicii studenților întrucât atât studenții 
cât și angajatorii consideră că perioadele de practică alocate în prezent sunt insuficiente. 
De asemenea s-a recomandat aici atragerea mai consistentă  a studenților din ultimii ani 
de licență în activități de proiectare - cercetare în cadrul contractelor elaborate de cadrele 
didactice din facultăți.   
 Indicatorul 63  Interacțiunea cadre didactice-studenți  

Recomandări:  identificarea unor posibilități noi de interacțiune între cadrele didactice  
și studenți, mai ales în condiții speciale determinate de fenomene imprevizibile (pandemie). 
 Indicatorul 64  Particularități privind  asigurarea nevoilor pentru studenții cu nevoi 
speciale  

Recomandări: continuarea eforturilor pentru a se asigura accesul fizic al studenților cu 
nevoi speciale către toate spațiile de învățământ sau de lectură de la toate facultățile din 
campusul UTCB.  
 Indicatorul 65   Parteneriatele Universității  

Recomandări: diversificarea acordurilor de cooperare cu universități europene și pe 
alte filiere în afara celor existente și în zona universităților germane (dacă există 
disponibilitate, având în vedere că această colaborare nu trebuie făcută neapărat în limba 
germană, majoritatea universităților respective având predare și în limba engleză, de ex). 
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 Indicatorul 68  Diversificarea cercetării științifice  
Recomandări: organizarea unor discuții cu cadrele didactice pentru îmbunătățirea 

strategiilor actuale și consolidarea unor cercetări interdisciplinare cu colaborarea cadrelor 
didactice și studenților de la mai multe facultăți în folosul instituției și mai puțin teme 
individuale de importanță redusă sau individuală. 
 Indicatorul 71  Interacțiunea eticii cu realizările și rezultatele cercetării 

Recomandări: analiza la nivelul Senatului universitar pentru a identifica si a face 
cunoscute limitele unor aspect de încălcare a loialității față de instituție și chiar a existenței 
unor conflicte de interese privind activitatea de cercetare și proiectare. 
 Indicatul 72  Evidența separată a finanțării/ cercetării din universitate  

Recomandări: păstrarea unei evidențe, informatizare la nivel de instituție, a tuturor 
resurselor financiare și a modului de alocare al acestora 
 Indicatorul 73   Climat de cultură academică centrat pe cercetare și pe laboratoarele 
atestate ale universității  / centrele de cercetare ale universității  

Recomandări: creșterea accesului doctoranzilor la infrastructura laboratoarelor și 
centrelor de cercetări, în special prin cooptarea acestora în contracte de cercetare, inclusiv 
prin adaptarea tematicii tezelor la profilul tematic  al contractelor respective și al dotărilor 
existente.  
 Indicatorul 75   Rezultatele cercetării cuantificate pe criteriile CNADTCU 

Recomandări: antrenarea în activități de publicare a tuturor cadrelor didactice din 
instituție  și intensificarea eforturilor de atrage în aceste activități inclusiv a masteranzilor și 
a doctoranzilor (recomandarea este oportună, deoarece dacă doctoranzii sunt atrași și au 
anumite obligativități de a publica pentru validarea tezei, în cazul masteranzilor nu sunt 
fructificate suficient  competențele și cunoștințele lor.  
 Indicatorul 76   Cercetarea universității – relevantă la nivel național și internațional . 

Recomandări: comisia a recomandat ca pentru îmbunătățirea acestui indicator să fie 
publicate în editura proprie cele mai valoroase teze de doctorat, care aduc contribuții 
importante în domeniul lor (o practică bună ce a adus succes la alte universități).  
 Indicatorul 77  Evenimente științifice organizate periodic  

Recomandări: comisia recomandă menținerea, dar și diversificarea structurii 
manifestărilor științifice actuale ( privind cele existente și inventica).  
 Indicatorul 83  Taxele școlare 
Recomandări: argumentarea cuantumului taxelor de școlarizare ( algoritm – discuție) 
 Indicatorul 86   Sistemul de Management al calității  

Recomandări: actualizarea comisiei de evaluare și asigurare a calității, asigurarea 
coerentă a transferului de informații între departamente și structura respectivă, precum și 
revizuirea   regulamentului  de verificare conform legislației și noilor metodologii care apar 
periodic.  
 Indicatorul  88   Asigurarea calității  

Recomandare: implicarea comisiilor de asigurare a calității de la nivelul facultăților în 
monitorizarea acestei activități și a procedurilor legate de asigurarea calității educației. 
CEAC  trebuie să preia rolul de monitorizare al acesteia, iar Departamentul de Management 
al Calității să aibă rol executiv. 
 Indicatorul 90   Corespondența între calificări și ocupații 

Au fost verificate corelările existente între calificările înscrise în RNCIS  și ocupațiile 
respective, iar comisia a recomandat consultarea angajatorilor într-un cadru special 
organizat pentru discutarea și îmbunătățirea curriculei universitare și adaptarea mai bună 
la nevoile pieței și ale mediului economic și de asemenea o corelare  cât mai bună între 
calificări, ocupații și rezultatele învățării.  
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 Indicatorul 92  Diplomele de studii și concordanța cu calificările obținute pe baza 
rezultatelor învățării   

Au fost verificate prin sondaj diplome de la toate facultățile universității (s-au constatat 
corectitudinea și corelarea lor cu cerințele existente, dar s-a recomandat supravegherea 
permanentă a modului în care sunt emise diplomele de studii. 
 Indicatorul 97  Măsuri specifice pentru evaluarea studenților din anii I  

Au fost identificate măsurile pozitive luate de universitate care oferă șanse în plus 
pentru promovare, în special la prima sesiune, faptul că se fac recunoașteri ale materiei 
promovate chiar în situația nepromovării integrale a colocviilor și examenelor, dar au fost 
recomandate analize periodice privind procedeul de evaluare al studenților mai ales la anul 
I,  unde trebuie o atenție mult întărită pentru reducerea abandonului școlar (care în mare 
majoritate este înregistrat pe parcursul anului I în urma primelor sesiuni de examene). 
 Indicatorii 99 si 100, 101  Evaluarea cadrelor didactice 

Au fost evidențiate elementele pozitive, nivelul ridicat al personalului didactic din 
universitatea noastră, dar a fost recomandată implementarea mai fermă a evaluării 
colegiale; au fost recomandate să se utilizeze și elemente de comparație ale sistemelor de 
evaluare de profil din străinătate și nu în ultimul rând s-a subliniat necesitatea existenței 
unei evidențe privind discuțiile purtate între cadrul didactic evaluat  (acolo unde  sunt 
încălcări sau abuzuri) cu Directorul de departament, Decanul sau după caz,  Rectorul sau 
un reprezentat al acestuia.  
 Indicatorul 105  Disponibilitatea resurselor de învățare 

S-a recomandat găsirea unor căi astfel încât să existe un acces mai larg, inclusiv din 
afara universității, la revistele indexate și la alte baze de date necesare în cercetare mai 
ales în situații în care ( cum a fost in 2020) multe din activități s-au desfășurat de la distanță.  
 Indicatorul 108  Baza de date și informație  
S-au evidențiat platformele folosite în diverse activități: secretariat, direcții și nu numai, și 
s-a recomandat extinderea sistemului informatic  în toate componentele administrative ale 
instituției, având în vedere că sistemele există, au module care în prezent nu sunt folosite. 
 Indicatorul 110  Transparența informațiilor de interes public  
Comisia a constatat că principalele informații de interes public sunt prezente prin afișare la 
aviziere și pe pagina de internet, dar a recomandat diversificarea formelor prin care sunt 
oferite toate informațiile publice, deoarece există activități specifice ale instituției care nu se 
găsesc ușor și de care publicul interesat află cu dificultate, aspect ce ar putea fi îmbunătățit 
(alte exemple de bună practică, de promovare, acțiuni/activități  folosite  de alte universități 
care permit ca acțiunile respective să fie mai vizibile) 

 
Urmare procesului amplu de evaluare instituțională și a acțiunii vaste desfășurate cu succes 
de Misiunea ARACIS, Universitatea Tehnică de Construcții București a primit calificativul 
“GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”, conform adresei ARACIS nr  1928/01.03.2021 anexate, 
iar toate cele 6 programe de studiu supuse evaluării odată cu Universitatea au fost 
reacreditate.  
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4. Reducerea ratei de abandon școlar în primii ani de facultate prin 
monitorizarea studenților la risc și căutarea unor soluții specifice 

Situația abandonului școlar la programele de studii universitare de licență și master – 
anul I (2019/2020): 
 

Licență Anul I (2019/2020)* Master Anul I (2019/2020)* 
Buget Taxă Total Buget Taxă Total 
906 140 1046 559 92 651 

*Efectivele sunt conform raportărilor ANS cu data de referință 01.01.2020  
 
Studenți exmatriculați (retrageri, O credite la sfârșitul anului universitar 2019/2020, neplata 
taxei de scolarizare),  în perioada 01.01.2020- 30.09.2020 
Licență: Buget – 174 studenți (19,2 %) ; Taxă – 102 (din care: 62 studenti străini) (72,8%) 
Master. Buget –  85 studenti; Taxă -  21 studenti 
 

Situația abandonului școlar la programele de studii universitare de licență și master – 
anul I (2020/2021): 

Licență Anul I (2020/2021)* Master Anul I (2020/2021)* 
Buget Taxă Total Buget Taxă Total 
980 387 1307 552 186 738 

*Efectivele sunt conform raportărilor ANS cu data de referință 01.10.2020  
 
Studenți retrași la cerere în perioada 01.10.2020-31.12.2020 
Licență: Buget – 33 studenți (3,3 %); taxă – 10 studenți (2,5%); 
Master: Buget – 5  studenți (0,9 %); Taxă – 3 studenți(1,6 %). 
 La anii superiori au solicitat retragerea de la studii în special studenții amânați. 
Abandonul la anii superiori este  stabilit  nu numai prin depunerea cererilor de retragere, cât 
și prin neplata taxelor de școlarizare sau neînscrierea în an. 
 Referindu-ne la studenții din anul IV (2019/2020) – promoția 2017-2020  - buget, se 
constată următoarele: 
Anul I (2016/2017) au fost înscriși la buget 895 studenți.  
Anul II (2017/2018) au fost înscriși la buget 693 studenți.  
Anul  III (2018/2019) au fost înscriși la buget 540  studenți.  
Anul IV (2019/2020)  au fost înscriși la buget 343 studenți. (reprezentând 38.3% din efectivul 
anului I 2016/2017). 
Măsuri întreprinse: 
Organizarea unei sesiuni de examene suplimentară pentru anul I în sesiunea de iarnă; 
Consiliere CCOC 
Organizarea orelor de consultații. 
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5. Dezvoltarea curriculară a modulelor de curs pentru ciclul de licență și 
a programului de studii de masterat ce vor fi susținute în cadrul 
Universității Europene EU-CONEXUS; pregătirea notelor de curs 
pentru modulele de licență și programul de studii de masterat ce vor 
fi susținute în cadrul Universității Europene EU-CONEXUS; 
pregătirea temelor de cercetare pentru studiile doctorale ce vor fi 
derulate în cadrul Universității Europene EU-CONEXUS 

Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) face parte din EU-CONEXUS – 
Smart Urban Coastal Sustainability - Universitatea Europeană pentru Dezvoltarea Durabilă 
Inteligentă a Zonelor Urbane de Coastă (website), alături de alte 5 universități partenere: La 
Rochelle Université  din Franța, Agricultural University Of Athens, Grecia, Klaipeda University, 
Lituania, La Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”, Spania, University of 
Zadar, Croația,  
și alte 3 universități asociate: Waterford Institute of Technology, Irlanda, University of Rostock, 
Germania, Frederick University, Cipru. 

EU-CONEXUS reprezintă o inițiativă susținută prin apelul European Universities, 
Erasmus Plus (website) de către Comisia Europeană, fiind o prioritate pentru dezvoltarea 
Spațiului European al Învățământului Superior și al Cercetării Științifice (ERA – European 
Research Area). În cadrul alianței se lucrează pe 8 pachete care au mai multe grupuri de 
lucru: management, programe de studii comune, mobilități, cercetare, relații externe, viața în 
campus, campus virtual și comunicare. UTCB coordonează pachetul 5 – Relații Externe și are 
35 reprezentanți din rândul cadrelor didactice, studenților și personalului administrativ în cele 
30 de comisii EU-CONEXUS.  
 
1. Pachetul de management (WP1) 

Pachetul de management a inclus dezvoltarea biroului EU-CONEXUS în cadrul 
rectoratului UTCB, sala P22, cu 3 angajați dedicați aspectelor operaționale ale proiectului și 
inițiativei. În cadrul pachetului de management se propun și actualizează documentele 
necesare activității alianței, link, rapoarte trimestriale de autoevaluare și financiare, întâlniri de 
Governing Board (structura decizională a EU-CONEXUS, formată din rectorii sau președinții 
universităților membre), comunicarea cu External Advisory Board (din partea UTCB au fost 
propuși și acceptați doamna Ligia Deca, domnul Adrian Curaj și domnul Sorin Cîmpeanu) și 
cu diverși actori de la nivel european și național.  Din luna ianuarie 2021 UTCB s-a alăturat 
coaliției Ro European Universities (link) formată din 9 universități din România, parte a altor 
alianțe europene, coordonată de UVT, cu rolul de a facilita un schimb de bune practici și de a 
fi un partener pentru actori publici de la nivel național. S-au constituit 3 grupuri de lucru unde 
UTCB a avut reprezentanți pe tematicile: Mobilități, Joint Degree și Micro-credentials și a avut 
loc o primă întâlnire cu reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, ARACIS, ANC și 
ANPCDEFP. 
Un alt proiect în curs de implementare în cadrul alianței este Student Civic Engagement, 
susținut pe fondurile Erasmus Plus de Agenția din Franța, care are scopul de a crește 
implicarea civică a studenților și recunoașterea competențelor dobândite astfel.  
 
2. Pachetul Programe de studii comune (WP2) 

În pachetul privind programele de studii comune, cel mai mare succes a constat în 
dezvoltarea programele de Minor EU-CONEXUS, o inovație în învățământul european 
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superior, unice la nivel național. Programele reprezintă o oportunitate pentru studenți de a-și 
construi propriul traseu academic flexibil, internațional, multidisciplinar și de a-și dezvolta 
competențe necesare în domenii precum Blue Economy și Coastal Engineering.  Cele 2 
programe de Minor (link) în care participă profesori și studenți din cele 6 universități partenere 
ale EU-CONEXUS sunt : 
1. Minor în Coastal Development and Sustainable Maritime Tourism - coordonat de UTCB; 
2. Minor în Blue Economy and Growth.  

Un program de Minor (numit și „specializare secundară”) reprezintă un set de cursuri 
în limba engleză propuse de una din cele 6 universități fondatoare EU-CONEXUS pe care 
studenții le pot alege pentru a completa programul lor principal de studiu. Pentru a obține un 
Certificat EU-CONEXUS studenții trebuie să acumuleze 30 de credite, urmând 5 cursuri pe 
parcursul a trei semestre, de la trei universități diferite din alianță.  UTCB are o contribuție 
valoroasă și consistentă în cadrul acestor programe de Minor, lansate în semestrul II din anul 
academic 2020-2021, prin coordonarea unuia din cele 2 programe și 2 sectoare din cadrul 
acestora, prin oferta de zece cursuri la care participă 45 cadre didactice din UTCB, cu 
intervenția în anumite cazuri a unor experți externi. Cursurile sunt atașate planului de 
învățământ al secției în limba engleză a Facultății de Inginerie în Limbi Străine. Lista cursurilor 
minor  gestionate de UTCB este prezentată în tabel. 
 
Tabelul 1. Lista cursurilor minor  gestionate de UTCB 
Sustainable Transport Engineering for Coastal Region  

Energy from renewable resources I (wind, waves, tidal, currents) 

Energy from renewable resources II (solar, hydrothermal, biomass, osmotic, OTEC) 

Built facilities for aquaculture  

Performant built facilities for sustainable tourism  

Natural hazards in coastal regions  

Sustainable Built Environment  

Effects of climate changes 

Geographic Information Systems and Remote Sensing  

Pollution / Depollution (water, air, soil)  

 
Programele Minor au succes în comunitatea EU-CONEXUS, 245 de studenți 

înscriindu-se la cursurile oferite în semestrul de primăvară 2021. Dintre aceștia, 51 sunt 
studenți UTCB, iar la cursurile propuse de UTCB s-au înscris 146 de studenți din cadrul 
alianței. Un sistem de buddy a fost dezvoltat în alianță între studenți, iar în luna februarie 
UTCB a organizat Welcome Day pentru a marca începerea cursurilor și a crea un spațiu de 
cunoaștere și interacțiune între toți studenții din alianță înscriși la programele noastre. UTCB 
a propus un test în limba engleză, acceptat la nivel de alianță, pentru a putea analiza progresul 
pe care studenții înscriși la Minor îl vor face. 
 
Un alt program de studiu EU-CONEXUS este programul de masterat joint în Biotehnologie 
Marină, coordonat de UCV, Spania, în care UTCB se va implica prin intervenții în 2 cursuri, 
coordonare a 2 proiecte de cercetare și teze de disertație, în cazul în care studenții vor alege 
un coordonator din UTCB. Evaluarea programului se realizează folosind European Approach, 
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fiind primul program de masterat joint în care UTCB este partener. Agenția responsabilă de 
acreditare din Franța, HCERES, va trimite rezultatul evaluării la finalul lunii aprilie. 
 
Pe zona de doctorat s-a lucrat în alianță la catalogarea temelor de doctorat pe tematica EU-
CONEXUS, la dezvoltarea unui program de doctorat joint pe termen lung, la inițierea unor 
programe de doctorat în co-tutelă între universitățile din alianță și la organizarea unei școli de 
vară pentru doctoranzi, în perioada iulie-august 2021. 
 

În noiembrie 2020 a fost organizat evenimentul International Training Week cu rol de 
formare a cadrelor didactice din EU-CONEXUS, unde 20 de participanți au fost înscriși din 
partea UTCB. 

O altă activitate, dedicată elevilor, este reprezentată de concursul școlar internațional 
EU-CONEXUS ce a presupus trimiterea de proiecte realizate de echipe de elevi și profesori 
din fiecare țară (postere, video, afișe) cu titlul ‘Think smart, create green’. Elevii fac parte din 
două categorii de vârstă: 13-14 ani și 14-15 ani iar în cazul României școlile eligibile au fost 
din zona București și Ilfov, de unde am avut 13 echipe care au trimis materiale. Jurizarea 
proiectelor pe plan național se va face de către cadre didactice din UTCB, un student UTCB 
și un reprezentant din partea Fundației Comunitare București, toți participanții vor primii premii 
și diplome de participare. 
 
3. Pachetul Mobilități (WP3) 

Pe zona de mobilități în EU-CONEXUS s-a realizat un Ghid de Mobilități EU-
CONEXUS, incluzând informații practice din toate cele nouă universități, pentru a facilita 
procesul de mobilități între universitățile partenere și a fost lansată o oportunitate de Job 
Shadowing, link, mobilitate pentru personalul administrativ UTCB, cu scopul de a încuraja 
colaborarea între universitățile partnere, de a consolida rețeaua personalului administrativ și 
un schimb de bune practici între noi.  
 
4. Pachetul Cercetare comună (WP4) 

În pachetul de cercetare a fost realizră o bază de date cu unitățile de cercetare din 
cadrul universităților partenere. În acest pachet s-au constituit 8 grupuri de lucru, iar UTCB 
coordonează grupul de lucru 7 - Coastal Engineering Institute. Este de remarcat faptul că 
universitatea noastră a avut inițiativa realizării unei baze de date de propuneri de proiecte, 
venind cu un pachet de 12 propuneri concrete.  
 

Ca urmare a participării reprezentanților UTCB în pachetele de lucru respective, au 
fost diseminate informații despre call-urile relevante, au fost dezvoltate materiale suport pentru 
laboratoare, privind armonizarea procedurilor, au fost colecționate și transmise date pentru 
realizarea platformei de cercetare, a fost diseminat apelul Project Development Fund.   
 

O activitate importantă în această zonă este depunerea de aplicații de proiecte comune 
de către partenerii din consorțiu. Primul proiect câștigător este EU-CONEXUS Research for 
Society, link, pe linia de finanțare Horizon 2020 dedicată Universităților Europene. Scopul 
proiectului este de a susține cercetarea din universitățile alianței și de a dezvolta un mediu 
comun de cercetare și inovare multidisciplinară pe tematica Smart Urban Coastal Urban 
Sustainability.  Un alt proiect Horizon 2020  depus este pe apelul H2020-LC-GD-2020, iar în 
prezent este în lucru o eventuală depunere comună a unei propuneri în cadrul call-ului ERA-
NET Cofund Urban Transformation Capacities. 
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De asemenea, a fost lansat anunțul privind mobilitatea cercetătorilor EU-CONEXUS, 
link, pentru care cadrele didactice și doctoranzi UTCB pot aplica până în iunie 2022. Astfel, 
se oferă cercetătorilor oportunitatea de a vizita unitățile de cercetare din o altă universitate din 
alianță, de a participa la conferințe și de a realiza proiecte de cercetare comune. 
 
5. Pachetul WP5 - External and International Relations 

În pachetul 5 coordonat de către UTCB a fost dezvoltată Harta Competențelor, link, un 
raport prin care au fost consultați aproape 400 de actori din 13 sectoare ale industriei din țările 
EU-CONEXUS și nu numai, referitor la competențele generale și specifice pe care și le-ar dori 
ca viitori absolvenți să le poată avea. Acest raport a fost și va fi folosit de EU-CONEXUS în 
dezvoltarea programelor de studii comune și poate constitui un suport pentru alte programe 
de studii UTCB (mai ales rezultatele generale și pentru sectoarele Construcții și Energie).  
 

Un alt rezultat a fost dezvoltarea unei platforme de mentorat de către UTCB împeună 
cu o companie de IT (mentorship.utcb.ro) pe care se vor dezvolta proiecte de mentorat pentru 
orientarea academică și în carieră a studenților EU-CONEXUS, dezvoltarea competențelor de 
antreprenoriat, proiecte de cercetare-inovare, conectarea cu sistemul de buddy și cu alumni 
ai alianței.  
 

Pentru prima dată în acest an, ConstructFEST va deveni un eveniment realizat în 
colaborare cu EU-CONEXUS, fiind deschis implicării partenerilor din alianță în special în zona 
de prezentare a ofertei academice, organizare de worshopuri de orientare profesională pentru 
studenți și în cadrul meselor rotunde, sesiunilor de dezbatere și networking.  
 

Pentru a conecta EU-CONEXUS și studenții/absolvenții cu piața muncii, a fost inițiat 
un parteneriat cu JobTeaser, platformă de colaborare cu industria și angajatorii, 
(https://www.jobteaser.com/en) unde EU-CONEXUS va avea un Career Center prin care 
studenții pot avea access la joburi, internshipuri și diverse evenimente. Tot în acest pachet s-
au dezvoltat 2 strategii pentru relația cu industria și relații internaționale ale EU-CONEXUS, 
precum și diverse parteneriate regionale și naționale. 
 
6. Pachetul WP6 - Campus Life 

În zona de cultură și activități extrașcolare au fost lansate provocări culturale și 
gastronomice, link,  la care studenții și profesorii au fost invitați să participe, precum și 
competiția “EU-CONEXUS virtual race – run for EU-CONEXUS, for your health, run for 
friendship”, link.  
 
7. Pachetul WP7 - Smart Campus 

Pe zona de campus vitual în cadrul alianței se folosesc platformele Teams și 
NextCloud, iar în cadrul programelor de Minor se folosesc platforma Moodle, Teams, Big Blue 
Button și POD.  
 
8. Pachetul WP8 - Sustainability and Dissemination 

În ceea ce privește comunicarea, site-ul și canalele social-media EU-CONEXUS au fost 
actualizate constant, precum și site-ul UTCB cu informații privind alianța. Există un newsletter 
lunar EU-CONEXUS, link abonare. În luna martie a fost organizat EU-CONEXUS Open Day 
in UTCB pentru a informa comunitatea academică în ceea ce privește stadiul alianței și 
oportunitățile deschise, eveniment la care au participat 50 de persoane din universitate. 
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Această informare s-a întâmplat și în cadrul ședinței de Senat al UTCB din luna februarie 
2021. 
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6. Actualizare planului strategic de implementare a procesului de 
internaționalizare a studiilor de licență/masterat/doctorat; 

Cele mai importante realizări ale Centrului de Relații Internaționale, exprimate în mod sintetic, 
au fost: 

 reacreditarea ECHE (Carta Universitară Erasmus) pentru perioada 2021-2027 
 obținerea finanțării pentru mobilitățile Erasmus+ 
 creșterea numărului de acorduri bilaterale prin extinderea celor existente, dar și prin 

încheierea de acorduri noi 
 continuarea programelor internaționale de diplomă dublă cu universități din grupul INSA, 

Franța 
 continuarea programelor internaționale de diplomă dublă cu Ecole des Ponts ParisTech, 

Franța  
 creșterea numărului de mobilități de studiu și a mobilităților de plasament pentru studenți 

din toate cele trei cicluri (licență, master, doctorat)  
 câștigarea proiectului CNFIS-FDI 2020 pentru dezvoltarea Relațiilor internaționale. 
 
 
Aplicarea planului strategic de implementare a procesului de internaționalizare a 
studiilor de licență/masterat/doctorat  

O atenție particulară s-a acordat procesului de internaționalizare, proces care 
reprezintă un pilon major al strategiei Ministerului Educației, dar și al Planului Strategic 2016-
2020 al universității.  

Obiectivele urmărite a se realiza prin internaționalizare au fost:  dezvoltarea și 
armonizarea curriculară în concordanță cu standardele europene, crearea unui învățământ 
superior modern centrat pe student, modernizarea infrastructurii suport pentru educație, 
dezvoltarea și extinderea relațiilor cu beneficiarii de pe piața muncii din întreaga comunitate 
europeană, precum și extinderea relațiilor de cooperare cu țări din afara spațiului european. 

Pentru atingerea obiectivelor asumate în contractul de management pentru anul 2020, 
Departamentul Relații Internaționale a participat la competiția inițiată de CNFIS obținând 
finanțare de 270.00 lei din Fondul de Dezvoltare Instituțională pentru proiectul FDI-2020-0283, 
D2-Internaționalizare.  

În cadrul acestui proiect au fost finalizate cu succes până la finele anului 2020 o serie 
de activități în concordanță cu obiectivele stabilite după cum urmează:  
a) Promovarea ofertei educaționale a universității 

 - a  fost dezvoltat și modernizat conținutul paginii web a universității și au fost traduse în limba 
engleză și franceză inclusiv regulamentele privind protectia antiCOVID;  
- au fost editate și tipărite materiale promoționale; 
- participarea la evenimentul international “2020 EAIE Community Exchange: Forging creative 
pathways” organizat online; 
- creare vizualizari și promovare în mediul online – social media conform unei strategii de 
promovare; 
-   participarea la evenimentul international “NET Winter – 2020 [online]” organizat online; 
-  promovarea internationala pentru oferta de studii a UTCB si servicii de promovare on-line 
pe platformele masterstudies.com, bachelorstudies.com ale KEYSTONE Academic Solutions, 
o firmă specializată în marketing și recrutare universitară, inființată în 2002 în Norvegia (din 
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2007 oferă marketing pentru învățământul superior în peste 1500 de școli partenere din 
întreaga lume, cu peste 420 de site-uri web în 33 de limbi) s-a realizat promovarea ofertei 
educaționale a UTCB pentru programele de licență și de master cu predare în franceză și 
engleză din cadrul Facultații de Inginerie în Limbi Străine și Facultății de Ingineria Instalațiilor.  
In perioada martie 2020 - martie 2021, DRI a asigurat corespondența cu cei peste 500 de 
candidați care au accesat UTCB, via KEYSTONE.  
Statistica acestui an de promovare este sintetic prezentată în Figura 1: 

 

Figura 1. Promovare internațională via platforma Keystone  

Statistica indică numărul de afișări ale programelor de studii din UTCB în rezultatele căutarilor 
pe platforma Keystone:  

- aproape 17000 de persoane au intrat pe paginile speciale dedicate programelor de 
studii din UTCB, iar dintre acestea 525 au intrat în contact direct cu UTCB prin 
intermediul unui formular online. În funcție de momentul la care ar intenționa să se 
înscrie la studii: 54% în următoarele 6 luni, 26% în următorul an și 20% în următorii 2 
ani. 

- din punct de vedere al regiunilor geografice din care provin potențialii candidați care 
au intrat în contact direct cu UTCB, statistica primelor poziții este prezentată in Figura 
2. 
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Figura 2. Proveniență potențiali candidați care au intrat în contact direct cu UTCB  

 

- din punct de vedere al regiunilor geografice din care provin potențialii candidați pentru 
care programul UTCB a fost afișat pe paginile cu listele de programe, statistica 
primelor poziții este prezentată in Figura 3. 
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Figura 3. Proveniență potențiali candidați pentru care programul UTCB a fost afișat pe 
paginile cu listele de programe 

b) Admiterea la studii universitare de Licență/ Master/Doctorat a candidaților 
internaționali, conform solicitărilor și reglementărilor ME 
Procesul de admitere la studii universitare de Licență/ Master/Doctorat a candidaților 
internaționali, comunicarea și completarea dosarelor pentru obținerea recunoașterii studiilor 
de către Ministerul Educației și a Scrisorii de acceptare la studii,  în  conformitate cu 
metodologia stabilită de  ME, s-a realizat de către Departamentul Relații Internaționale prin 
intermediul adresei de e-mail pentru corespondența cu candidații internaționali: admission-
info@utcb.ro, în timpul cel mai scurt.  
Secretariatul Biroului Relații Internaționale a purtat corespondența cu peste 500 de potențiali 
candidați. Au fost verificate peste 446 dosare de candidatură, în format digital, pentru toate 
cele 3 cicluri de studii și trimise la ME în vederea obținerii SA, reprezentând un volum 
important de muncă.  
Pentru o administrare mai eficientă a procesului de admitere, situația dosarelor de candidatură 
a fost actualizată permanent și evidențiată într-o bază de date Excel și pusă la dispoziția celor 
interesați, fiind folosită în cadrul procesului de monitorizare a dosarelor de candidatură.  
c) Îmbunătățirea serviciilor oferite studenților internaționali   
Biroul Relații Internaționale din cadrul DRI a administrat colectarea documentelor originale 
necesare întocmirii dosarelor de înscriere ale studenților internaționali în vederea 
înmatriculării lor la UTCB și a oferit asistență pentru întocmirea formalităților de cazare.  
S-au organizat cursuri de limbi străine pentru îmbunătățirea comunicării personalului cu 
studenții si s-au realizat kit-uri informaționale. 
În Tabelul 1 se poate vedea situația pe scurt a procesului de admitere și înmatriculare a 
cetățenilor străini care au obținut Scrisoare de acceptare la studii (SA) de la Ministerul 
Educației.  
 

Situația SA  
la data de 22 februarie 2021 

Nr. străini cu SA care   
nu s-au prezentat la UTCB  

FACULTATE  

ni
ve

l 

lim
b

a 

222 DOSARE verificate 
și predate de DRI la 

secretariate 

57 au plătit taxa 
in cont UTCB 

175 nu au plătit taxa 
in cont UTCB 

FILS  L EN 50 20 26 
FILS  M EN 9 2 12 
FILS  L FR 63 1 18 
FILS  M  FR 6 1 7 
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total FILS= 128 

 
 

FII L FR 38 5 14 
FII M FR 1 0 1 

   total FII =39   
APLR  L  RO 33 25 67 
APLR  M  RO 6 1 11 

APLR  
burs
ieri  RO 15   5 

   total APLR= 54    
CCIA L RO 0 0 1 
CCIA M RO 1 1 3 

   total CCIA= 1    
Sc Doctorala  PhD  RO 0 1 10 

   total SD =0   

Tabelul 1. Situația procesului de admitere și înmatriculare a cetățenilor străini  
care au obținut SA, 2020-2021 

 

c) Stimularea mobilității internaționale   

În cadrul acțiunilor planificate pentru îndeplinirea acestui obiectiv au fost finanțate din bugetul 
FDI-2020-0283 taxe de participare la conferințe organizate online (ENVIRO). 

d) Programe noi de studii   

La Facultatea de Inginerie în Limb Străine, beneficiind de o ofertă de programe extinsă la 
Programul pregătitor pentru învățarea limbii române (APLR), în anul universitar 2020-2021 au 
fost înmatriculați 59 studenți.    

e) Manifestări internaționale organizate la UTCB   

Alte activități cu participare internațională organizate de UTCB, în parteneriat, în perioada 
martie 2020 – martie 2021, au fost: 
Nr. crt. Organizator Numele conferinței/Workshopului/ 

seminarului 
Data Locul 

1 EU-CONEXUS Annual Closing Conference  1 Iulie  2020 Virtual 
Meeting 

2 CAMBI Research 
Centre -UTCB  

The 7th Conference of the Sustainable 
Solutions for Energy and Environment, 
EENVIRO 2020 

21-23 
Octombrie 2020 

Online 
Platform 

 
f) Alte activități: 

 Gestionarea bazei de date cu participări și mobilități externe ale studenților și cadrelor 
didactice din UTCB și a evenimentelor internaționale organizate în cadrul universității.  
Cadrele didactice ale Universității Tehnice de Construcții București manifestă un interes 
sporit în ceea ce privește participarea la manifestări științifice internaționale (conferințe, 
colocvii, concursuri internaționale, stagii sau proiecte de cercetare etc.), altele decât 
mobilitățile efectuate în cadrul programelor de mobilitate. 

În conformitate cu baza de date a DRI cadrele didactice din UTCB au efectuat în ultimele 12 
luni un număr total de 8 deplasări în străinătate, în 3 țări, după cum urmează: 6 participări la 



      
  
 

35 
 

congrese/conferințe/simpozioane; 1 participare la implementarea unor proiecte internaționale 
sau documentare pentru proiecte de cercetare; 1 participare la concursuri internaționale. 
 
Astfel, în perioada martie 2020-martie 2021, numărul total de deplasări al cadrelor didactice 
efectuate în străinătate se prezintă astfel: 

Nr. 
crt. 

Nume Prenume Facul
tatea 

Grad 
dida
ctic 

Perioada Țara  Oraș Activitate 

1 Iancovici Mihai CCIA Conf
erenti
ar 

01/03 – 
11/03/2020 

SUA San 
Diego 

Seismis Design Student 
Competition 2020, 
organizată de Earthquake 
Engineering Research 
Institute EERI 

2 Popa Viorel CCIA Conf
erenti
ar 

02/03 – 
08/03/2020 

SUA San 
Diego 

participare la 2020 National 
Earthquake Conference 

3 Văcăreanu  Radu CCIA Profe
sor 

02/03 – 
08/03/2020 

SUA San 
Diego 

participare la 2020 National 
Earthquake Conference 

4 Coșoiu Costin Ioan FII Conf
erenti
ar 

08/03 – 
14/03/2020 

ITALI
A 

Genova Conferința International 
Advanced School on 
THUNDERSTORM 
OUTFLOWS AND THEIR 
IMPACT ON 
STRUCTURES 

5 Florea Iustina FII Asist
ent 

08/03 – 
14/03/2020 

ITALI
A 

Genova Conferința International 
Advanced School on 
THUNDERSTORM 
OUTFLOWS AND THEIR 
IMPACT ON 
STRUCTURES 

6 Iagăr Oana FII Asist
ent 

08/03 – 
14/03/2020 

ITALI
A 

Genova Conferinta International 
Advanced School on 
THUNDERSTORM 
OUTFLOWS AND THEIR 
IMPACT ON 
STRUCTURES 

7 Vlăduț Cezar HIDR
O 

Lecto
r 

08/03 – 
14/03/2020 

ITALI
A 

Genova Conferinta International 
Advanced School on 
THUNDERSTORM 
OUTFLOWS AND THEIR 
IMPACT ON 
STRUCTURES 

8 Drughean Liviu Geo FII Profe
sor 

12/03 – 
13/03/2020 

FRA
NTA 

Paris ședintă IIR  

   

Au fost planificate 12 deplasări la evenimente internaționale în străinătate care nu s-au putut 
efectua din cauza situației epidemiologice datorată COVID19.  

Deplasări în străinătate planificate care nu s-au realizat datorită situației epidemiologice sau au fost 
organizate online:  

Nr. 
crt. 

Nume Prenum
e 

Facult
atea 

Grad 
didact
ic 

Perioada Tara Oras Activitate 

1 Bica Ioan HIDRO Profeso
r 

31/03 – 
05/04/2020 

OLAN
DA 

Delft sedinta de inchidere proiect 
BRIdging the GAP for 
Innovations in Disaster 
resilience 

2 Găitănaru Dragoș HIDRO Sef 
lucrari 

31/03 – 
05/04/2020 

OLAN
DA 

Delft sedinta de inchidere proiect 
BRIdging the GAP for 
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Innovations in Disaster 
resilience 

3 Burlacu Adrian CFDP Confer
entiar 

10/05 – 
15/05/2020 

SPAN
IA 

Madrid 7-lea Congres 
EUROASPHALT&EUROBI
TUME 

4 Răcănel Ionuț 
Radu 

CFDP Confer
entiar 

10/05 – 
15/05/2020 

SPAN
IA 

Madrid 7-lea Congres 
EUROASPHALT&EUROBI
TUME 

5 Răcănel Carmen CFDP Profeso
r 

10/05 – 
15/05/2020 

SPAN
IA 

Madrid 7-lea Congres 
EUROASPHALT&EUROBI
TUME 

6 Mierlus 
Mazilu 

Ion CCIA Confer
entiar 

05/07 – 
15/07/2020 

TURC
IA 

Ankara participare la ședința de 
lucru din cadrul proiectului, 
RULES_MATH 

7 Aldea Alexandru FILS Profeso
r 

12/09 – 
19/09/2020 

JAPO
NIA 

Sendai participare a17-a Conferinta 
Internationala de Inginerie 
Seismica – prezentare 
articol 

8 Vacareanu  Radu CCIA Profeso
r 

12/09 – 
19/09/2020 

JAPO
NIA 

Sendai participare la 17th World 
Conference on Earthquake 
Engineering 

9 Popa Viorel CCIA Confer
entiar 

12/09 – 
19/09/2020 

JAPO
NIA 

Sendai participare la 17th World 
Conference on Earthquake 
Engineering 

10 Grecu 
Ciupala 

Andreea 
Raluca 
Antoanela 

SERVI
CIU 
AUDIT 
INTER
N 

AUDIT
OR 

10/12 - 
12/12/2020 

ITALI
A 

Roma participare Conferinta 
Internatională Limbă, 
Literatură si Cultură în 
Educatie, editia a IV-a 

11 Bârnaure Mircea CCIA SEF 
LUCRA
RI 

14/11 - 
06/12/2020 

FRAN
TA 

Saint 
Nazaire  

workshop organizat de 
IRSTV la Ecole Centrale 
Nantes 

12 Marcoci Anca-
Nicoleta 

CCIA LECTO
R 

20/11- 
06/12/2020 

SUED
IA 

Karlsta
d 

Cercetare  

 

 Burse Eugen Ionescu 

În cadrul apelului pentru anul universitar 2019-2020, UTCB a fost gazda a doi bursieri 
“ Eugen Ionescu” care au efectuat un stagiu pentru studii doctorale/cercetare post-doctorală:  

 

Nr. Nume 
Prenum

e 
Țara Universitatea Perioada 

Îndrumător 
UTCB 

1 Lecheheb 
Ép. Ali-Li 

Sabrina
  

Algeria Université des sciences 
et de la technologie 
Houari Boumediène 
d'Alger 

1 septembrie 
– 28 
noiembrie 
2020 

Prof. dr. ing. 
Adrian-Gabriel 
GHIAUȘ 

2 Tetang 
Fokone 

Abraha
m 

Camer
oun 

Université de 
Ngaoundéré  

1 septembrie 
– 30 
noiembrie 
2020 

S. l. dr. ing. 
Cristiana 
CROITORU 

 
Domeniile științifice pentru care și-au manifestat interesul candidații la aceste burse au 
fost:  
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Nr. 
crt.  

Nume și prenume  Tema de cercetare  

1 Lecheheb Ép. Ali-Li 
Sabrina  

Modélisation et Simulation des Centrales solaires à 
Concentrateurs cylindro-paraboliques : Etude paramétrique 
et optimisation des échanges de chaleur dans le récepteur 
solaire. 

2 Tetang Fokone 
Abraham 

Modélisation CFD des pertes thermiques dans un collecteur 
aéro-solaire utilise pour le séchage de fruits et légumes 

 DRI asigură secretariatul permanet al asociației EUCEET și redactează varianta 
electronică a News-letter-ului periodic al asociației.  
http://www.euceet.eu/publications/index_assoc.php?id=7  

 Organizarea susținerii disertației anuale pentru studenții absolvenți ai programului de 
Dublă Diplomă cu Ecole des Ponts ParisTech-ENPC (prin suport acordat decanatelor 
pentru întocmirea dosarelor de echivalare, numirea comisiei, organizarea susținerii 
lucrărilor de disertație, primirea reprezentantului ENPC, etc).  
 
Au susținut disertația, ON-LINE, joi, 18 iunie 2020, ora 12:00, în cadrul programului de 

Dublă Diplomă încheiat cu ENPC, 3 studenți:  
– ALEXAN Cristina 
– LEAU Vasile Catalin 
– NOUREANU BUCUR Georgiana.  

 Parteneriate de cooperare universitară  
Acordurile Bilaterale sunt rezultatul inițiativelor de colaborare ale cadrelor didactice de la 
nivelul facultăților și sunt supuse negocierilor între parteneri, urmărindu-se în primul rând 
compatibilitatea programelor de studiu. Multe dintre acordurile de colaborare cu universități 
europene au fost extinse sau reînnoite, valorificând astfel contactele și relațiile stabilite de 
către studenți și cadre didactice cu ocazia vizitelor anterioare. 

Situația acordurilor valabile la sfârșitul anului 2020: 24 de acorduri interinstituționale cu entități 
din 20 de țări, este redată în Tabelul 2.  

Nr. 
crt. 

Țara Tip acord Instituția/Universitatea 

Data 
semnă

rii 
acordu

lui 

Data 
expirării 

acordului 

Valabilitat
e 

1 Algeria Memorandum of 
Understanding 

Ecole Nationale Polytechnique 25/03/2
019 

2024 5 ani 

2 Austria Acord Colaborare 
Academică 

University Wien 14/04/2
017 

2022 5 ani 

3 Azerbaijan Memorandum of 
Understanding 

Azerbaijan University of 
Architecture and Construction 

01/04/2
019 

2024 5 ani 

4 Belgia  Acord de Dublă 
Diplomă 

Facultatea de Inginerie, 
Université de Liège 10/12/2

016 
2022 

3 ani/se 
reînnoiește  

după 
evaluare 

5 Brazilia General Agreement 
of Cooperation 

Universidade Paulista UNIP 10/07/2
017 

nedefinită 
perioada 
nedefinită 

6 Canada Convention – 
Programme 
d’Echanges 
d’etudiantes et 
d’etudiants 

Universite de 
Sherbrooke/Faculte de Genie 

03/03/2
015 

2020 5 ani 

7 Canada Memorandum of 
Understanding 

University of Otawa 07/04/2
017 

2022 5 ani 
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Nr. 
crt. 

Țara Tip acord Instituția/Universitatea 

Data 
semnă

rii 
acordu

lui 

Data 
expirării 

acordului 

Valabilitat
e 

8 China Memorandum of 
Understanding 

Zhengzhou Railway Vocational 
& Technology College 

09/07/2
018 

2021 3 ani 

9 Elveția Agreement of 
Academic and 
Scientific 
Cooperation 

Ecole Polytechnique Federale 
de Lausane 18/02/2

002 
nedefinită 

perioada 
nedefinită 

10 Franța Acord de Dublă 
Diplomă 

École des Ponts ParisTech 
(ENPC) 

26/03/2
001 

nedefinită 
5 ani/se 

reînnoiește 
automat 

11 Franța Acord de Dublă 
Diplomă 

Universitatea La Rochelle 
28/07/2

016 
2020 

2 ani/se 
reînnoiește  

după 
evaluare 

12 Franța Acord de Dublă 
Diplomă - 
Alianța Română a 
Universităților 
Tehnice (ARUT) 

Grupul Institutelor Naționale de 
Științe Aplicate (INSA) din 
Franța 

25/10/2
017 

2022 5 ani 

13 Germania Agreement Leipzig University of Apllied 
Sciences 

16/02/2
012 

nedefinită 
perioada 
nedefinită 

14 Irak Memorandum of 
Understanding 

Iraqi Cultural Office in 
Bucharest 

27/05/2
019 

2022 3 ani 

15 Italia Special Additional 
Protocol 

Universita degli Studi della 
Basilicata/Scool of Engineering 

05/09/2
019 

2022 3 ani 

16 Japonia Agreement on 
Academic 
Cooperation 

Nagasaki University 
12/07/2

016 
2021 5 ani 

17 Lituania Memorandum of 
Understanding 

Klaipeda University 10/09/2
019 

2024 5 ani 

18 Portugalia Cooperation 
Agreement 

Politechnical Institute of Setubal 08/03/2
010 

nedefinită 
perioada 
nedefinită 

19 Republica 
Moldova 

Convenție 
colaborare 

Universitatea Tehnică a 
Moldovei 

11/09/2
015 

2020 5 ani 

20 SUA/Californi
a 

Memorandum of 
Understanding 

Pacific Earthquake Engineering 
Research Center (PEER) 

22/05/2
017 

cu acordul 
părtilor 

cu acordul 
părților 

21 SUA/NY Memorandum of 
Understanding 

Metropolitan College of New 
York 

07/01/2
019 

nedefinită 
perioada 
nedefinită 

22 Tajikistan Memorandum of 
Understanding 

Institute of Energy of Tajikistan 10/05/2
019 

2024 5 ani 

23 Tunisia Acord de 
Colaborare 
Universitară 

Universite de Cartage 
18/10/2

018 
2022 4 ani 

24 Turkmenistan Memorandum of 
Understanding 

Turkmen State Architecture and 
Construction Institute 

27/10/2
018 

2023 5 ani 

 
Tabelul 2.  Acorduri bilaterale inter-instituționale semnate între UTCB și 

instituții/universități din străinătate 
 

 Acorduri Erasmus+ 

La nivelul Centrului de Relații Internaționale s-a desfășurat în mod constant procesul de 
încheiere de noi acorduri bilaterale pentru schimburi academice de studenți, cadre didactice 
și personal administrativ și de extindere a acordurilor deja existente (noi domenii de interes, 
tipuri de mobilități, perioadă), în cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+. 
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În perioada martie 2020-martie 2021, s-au încheiat 4 noi acorduri, după cum urmează: 

Nr. Nume instituție Cod Erasmus Țara  
Data semnarii 
acordului  

1 Universidad de Oviedo E  OVIEDO01 Spania 09.10.2020 
2 CY Cergy Paris Université F  CERGY-P11 Franța 10.09.2020 
3 UTP University of Science and 

Technology in Bydgoszcz 
PL BYDGOSZ02 

Polonia 09.09.2020 

4 University of Porto   P  PORTO02 Portugalia  27.11.2020 

 

 Școala Doctorală 

La nivelul Scolii Doctorale au fost luate măsuri pentru facilitarea accesului studenților 
străini la studiile de doctorat, îndeosebi pentru cei care necesită echivalarea studiilor și 
scrisoare de acceptare, prin prevederea unor perioade de depunere a documentelor care să 
le permită obținerea în timp util a documentelor necesare.  

De asemenea, pentru candidații din afara UE și SEE a fost prevăzută posibilitatea de a 
susține examenul de admitere prin teleconferință, dacă au obținut deja scrisoarea de 
acceptare, dar nu și viza de intrare în România.    

S-au intensificat măsurile pentru ca un număr mai mare de teze de doctorat să fie 
elaborate/susținute în limbi străine de circulație, pentru cooptarea de membri din străinătate 
în comisiile de doctorat, în scopul creșterii vizibilității UTCB.  

7. Stimularea efectuării stagiilor în cadrul mobilităților fizice, virtuale și 
mixte din programul ERASMUS+, cu precădere către universitățile 
din EU-CONEXUS și extinderea sistemului de dublă diplomă cu 
universități de prestigiu; 

Stimularea efectuării stagiilor în cadrul mobilităților din programul ERASMUS+ și 
acordurilor de dublă diplomă cu universități de prestigiu (grupul INSA și ENPC)  

Susținerea și încurajarea mobilității tuturor membrilor comunității universitare este unul 
dintre principiile strategiei de internaționalizare a instituției. 

Mobilitățile pentru studenții Erasmus s-au realizat cu fondurile obținute de la Comisia 
Europeană și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și 
Formării Profesionale, precum și contribuții ale universității prin venituri proprii. 

În Tabelul 3 este redată situația proiectelor finalizate în cadrul programului Erasmus 
pentru acțiunile KA103, KA107 și K203, proiecte care au avut ca principala sursă de finanțare 
fonduri de la Comisia Europeană.  

Număr referință proiect Coordonator 

12-ERA-RO-BUCURES08 UTCB 
13-ERA-RO-BUCURES08 UTCB 
2014-1-RO01-KA103-000044 UTCB 
2015-1-RO01-KA103-014309 UTCB 
2015-1-RO01-KA107-014184 UTCB 
2015-CZ01-KA203-013931 University of South Bohemia (Republica Ceha) 
2015-1-FI01-KA203-009044 TAMK Tampere University of Applied Sciences (Finlanda) 
KA103-2016-023303 UTCB 
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2017-1-ES01-KA203-038491 Universidad de Salamanca (Spania)  
KA103-2017-035868 UTCB 
KA107-2017-036959 UTCB 
KA103-2018-047717 UTCB 
2018-1-LV1-KA203-046965 VENTSPILS AUGSTSKOLA (Lituania) 

Tabelul 3. Proiecte finalizate în cadrul Programului Erasmus+ de mobilități, 
acțiunile KA103, KA107 și KA203 

 

În prezent se află în derulare următoarele proiecte Erasmus+:  

 2019-1-RO01-KA103-061708 
 2019-1-RO01-KA107-063011 
 2020-1-RO01-KA103-078285 
 2020-1-RO01-KA107-079255 

. 
Mobilitățile pentru studenți ”outgoing students” 

Se acordă o prioritate deosebită mobilității studenților, fie pentru mobilități de studiu, 
fie pentru stagii de practică, această ultimă opțiune fiind o modalitate interesantă pentru ca 
studenții să intre pe piața muncii și în lumea afacerilor. 

Prin intermediul mobilităților externe, studenții își pot îmbunătăți performanțele 
academice, datorită faptului că internaționalizarea le permite să dobândească competențe 
diferite și să fie profesioniști mai buni în viitor. 

La nivelul facultăților sub coordonarea decanului, au fost evaluate rezultatele 
academice obținute de studenți în străinătate conform procedurilor specifice și a 
Regulamentului privind procedura de recunoaștere a perioadelor de studii sau de plasament 
efectuate în cadrul mobilităților Erasmus. S-a respectat principiul de recunoaștere conform 
căruia la toate cursurile pentru care se recunosc creditele obținute la universitatea parteneră 
se recunosc și notele obținute, prin echivalarea cu sistemul de notare din România. La 
revenirea la UTCB, studentului i se recunosc automat toate creditele obținute la universitatea 
parteneră, conform contractului de studii și rezultatelor menționate în Transcript of Records. 

În ceea ce privește Proiectul de mobilitate Erasmus+, Acțiunea cheie 1- Învățământ 
superior, mobilități între Țările Programului, pentru studenți și personalul din învățământul 
superior, aferent anului universitar 2020-2021, a cărui perioadă de implementare a început în 
luna iunie 2020, până la data de 10 martie 2021 au fost efectuate 10 mobilități de studiu pentru 
studenți în Franța, Germania, Spania, și Portugalia, cu toate că situația epidemiologică 
generată de SARS-COV2 s-a menținut (Tabelul 4).  

Toate mobilitățile studențești au fost cofinanțate din bugetul universității, sub forma 
bursei de mobilitate externă, în valoare de 285 EUR pe toată perioada stagiului, în vederea 
asigurării unor condiții optime de studiu, indiferent de forma de învățământ pe care o 
frecventau (licență/master/doctorat). 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele  Faculta
tea 

An 
studii 

Perioada Nr. luni Țara gazdă/universitatea  

1 PIRONTEA George 
Mădălin 

CFDP M1 24.08.2020 – 
31.07.2021 

10 Franța - DD ENPC  
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2 ILIES Iosif FII L3 28.08.2020 – 
20.07.2021 

10 Franța - DD INSA Strasbourg 

3 BARBU Cristina Ioana FII L3 28.08.2020 – 
20.07.2021 

10 Franța - DD INSA Strasbourg 

4 MARDALE Bianca-
Alexandra 

FII L3 28.08.2020 – 
31.07.2021 

10 Franța - DD INSA Strasbourg 

5 TEMELIE Gabriel FII M1 02.09.2020 – 
30.12.2020 

4 Franța - DD La Rochelle 

6 PAVEL Mihai-Valentin FII M2 02.09.2020 – 
31.01.2021 

5 Franța - DD La Rochelle 

7 CĂLUGĂRU Andrei-Ionuț FII M1 02.09.2020 – 
30.12.2020 

4 Franța - DD La Rochelle 

8 NENCIU Alis-Violeta FILS / 
STI 

L2 21.09.2020 – 
31.01.2021 

5 Spania – Pablo de la Olavide 

9 MUNTEANU Mihaela FILS / 
STI 

M2 28.09.2020 – 
15.07.2021 

10 Germania - Leipzig 

10 CIUMEICA Daniel HIDRO M1 08.09.2020 – 
10.02.2021 

5 Portugalia – Nova de Lisboa 

Tabelul 4. Mobilități studenți OUTGOING, septembrie 2020- iulie 2021 

 
În anul universitar 2019-2020 au fost efectuate 12 mobilități pentru studenți, din care 

11 mobilițati pentru studiu și 1 mobilitate pentru practică (Tabelul 5).  

N
r.

 c
rt

 

T
ip

 m
o

b
il

it
a

te
 

Nume Prenume Sex Universitatea/instituția gazdă 

D
a

ta
 î

n
ce

p
u

t 
m

o
b

il
it

a
te

 

D
a

ta
 s

fâ
rș

it
  

m
o

b
il

it
a

te
 

1 SMS NEAGUE Martial M INSTITUT NATIONAL DES 
SCIENCES APPLIQUEES DE 
TOULOUSE INSAT 

05-09-
2019 

04-07-
2020 

2 SMS GOLEA Tudor M UNIVERSITE DE LIEGE 15-09-
2019 

31-07-
2020 

3 SMS GRIGORE Elena-
Valentina 

F UNIVERSITE DE LIEGE 16-09-
2019 

30-06-
2020 

4 SMS COMAN Oana-Irina F INSTITUT NATIONAL DES 
SCIENCES APPLIQUEES, 
STRASBOURG 

19-09-
2019 

18-07-
2020 

5 SMS POPA Diana Maria F HOCHSCHULE MAGDEBURG-
STENDAL FH 

01-10-
2019 

31-03-
2020 

6 SMS GHEORG
HE 

Patricia-Ofelia F UNIVERSITAET LEIPZIG 01-10-
2019 

31-05-
2020 

7 SMS Bacanaru Ramona-
Andreea 

F UNIVERSITAET LEIPZIG 01-10-
2019 

31-05-
2020 

8 SMS BUTURU
GA 

Alexandra F UNIVERSITE PARIS DIDEROT - 
PARIS 7 

06-01-
2020 

30-06-
2020 

9 SMS PRUNES
CU 

Iulia-Oana F UNIVERSIDAD PABLO DE 
OLAVIDE 

23-01-
2020 

15-07-
2020 

10 SMP ENE Alexandra F DELTARES Delft 01-02-
2020 

31-05-
2020 

11 SMS STEFAN Anisia 
Teodora 

F INSTITUT NATIONAL DES 
SCIENCES APPLIQUEES DE 
LYON 

03-02-
2020 

19-06-
2020 
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12 SMS STANCIU Adrian M INSTITUT NATIONAL DES 
SCIENCES APPLIQUEES DE 
LYON 

03-02-
2020 

19-06-
2020 

Tabelul 5. Mobilități studenți OUTGOING, septembrie 2019- iulie 2020 

 

Mobilitățile de predare pentru cadre didactice – STA (Staff Teaching Assignment) 
outgoing   

 Mobilitatea cadrelor didactice implică transferul de cunoștințe și bunele practici în 
rândul personalului academic și oportunitatea ca studenții locali să beneficieze de cursurile 
predate de către profesorii incoming; acest tip de activitate îmbogățește programul de 
învățare al studenților locali, deoarece presupune abordarea unor elemente diferite, 
inovatoare. 

Cadrele didactice au avut posibilitatea să-și organizeze activitatea didactică la UTCB 
în așa fel încât să poată efectua mobilități în perioade optime, convenite cu partenerii 
externi.  
Cadrele didactice consideră mobilitățile ca posibilități de dinamizare a propriului curs și 
surse de inspirație pentru propria activitate. Întâlnirea cu noi metode didactice și alte 
culturi determină schimbarea mentalităților și a atitudinii inclusiv în relațiile cu proprii 
studenți, reactualizarea cursurilor și îmbunătățirea conținutului acestora sau chiar a 
curriculei, stabilirea unor contacte cu cadrele didactice din universitățile partenere, care pot 
să pună bazele unor viitoare colaborări. 
 

În perioada iunie 2020 -10 martie 2021s-au realizat două mobilități de predare pentru 
cadre didactice (STA) și o mobilitate de formare (STT), în Bulgaria (Tabelul 6). Au fost 
planificate alte două mobilități de predare în luna noiembrie 2020 care s-au amânat din cauza 
SARS-COV2.  

N
r.

 c
rt

. 

Prenume  Nume  

T
ip

 m
o

b
ili

ta
te

 

Universitatea gazdă Țara   
Data 

plecării 
Data 
sosirii 

1  Florin BALTARETU STA 
INSTITUT 
POLYTECHNIQUE DE 
GRENOBLE 

FR 
02-10-
2019 

16-10-
2019 

2  
Catalin-
Ioan 

LUNGU STA 
INSTITUT 
POLYTECHNIQUE DE 
GRENOBLE 

FR 
05-11-
2019 

19-11-
2019 

3  Dragos BADEA STT 
Institute of 
Photogrammetry and 
GeoInformation 

DE 
24-11-
2019 

30-11-
2019 

4  
Liviu-
Gabriel 

MARCOCI 
STA KARLSTADS 

UNIVERSITET 
SE 

02-12-
2019 

06-12-
2019 

5  Ion MIERLUS MAZILU 
STA Vasil Levski National 

Military University 
BG 

20-01-
2020 

24-01-
2020 

6  Adina BERBECARU STT 
Pirkanmaan 
ammattikorkeakoulu Ltd. 

FI 
27-01-
2020 

31-01-
2020 

7  
Ion MIERLUS MAZILU 

STT 
Shumen/Veliko Tarnovo  BG 14-09-

2020 
25-09-
2020 

8  
Ion MIERLUS MAZILU STA Shumen/Veliko Tarnovo  BG 08-02-

2021 
19-02-
2021 
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9  
Ștefania  CONSTANTINESCU STA Shumen/Veliko Tarnovo  BG 08-02-

2021 
19-02-
2021 

Tabelul 6. Mobilități cadre didactice OUTGOING, septembrie 2019- martie 2021 

 

Mobilitățile pentru studenți „incoming students” 

Biroul Erasmus+ acordă o atenție deosebită acestui tip de mobilitate, considerând că 
și ele contribuie în mod semnificativ la procesul de internaționalizare a universității. 
Din Tabelul 7 se observă că majoritatea studenților incoming provin din Spania (Bilbao, 
Castilla-la-Mancha).  

În Figura 4 este redată evoluția numărul de mobilitați Erasmus+ pentru studenți 
OUTGOING și INCOMING.   

 
Nr. 
crt. 

Nume Prenume Sex Țara  Facultatea de origine  facultatea 
gazda 

1 MAUNAND  Romain M Franța ESTP Cachan Paris FILS/M2/EN  
2 ANDER Arana 

Esteban 
M Spania Universidad del Pais Vasco 

/Faculty of Engineering in 
Bilbao 

FILS/L4/EN 

3 MOÑUX 
GARCIA 

Andoni M Spania Universidad del Pais Vasco 
/Faculty of Engineering in 
Bilbao 

FILS/ L4/EN 

4 TORO 
GUERRA 

Carlos Alberto M Spania University of Castilla-La-
Mancha 

FILS/M2/EN 

5 FIGUEROA 
VERGARA  

Deyvi 
Jhonnatan 

M Spania University of Castilla-La-
Mancha 

FILS/M2/EN  

Tabelul 7. Mobilități studenți INCOMING, Semestrul I, octombrie 2020 – februarie 2021 

 

Figura 4. Evoluția numărului de mobilități Erasmus+ pentru studenți  

Mobilități „incoming” de predare și formare pentru cadre didactice și personal 
administrativ 

Numărul de cadre didactice venite la UTCB prin programul Erasmus a fost variabil de-
a lungul timpului. În Figura 5 se poate observa evoluția acestui tip de mobilități. Majoritatea 
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mobilităților s-au realizat ca răspuns pozitiv la mobilitățile de predare realizate de cadrele 
didactice din universitatea noastră. 

 

Figura 5. Evoluția numărului de mobilități de predare/formare Erasmus+  
pentru cadre didactice  

 

8. Continuarea decernării premiilor anuale pentru excelența în educație; 

9. Creșterea numărului de conducători de doctorat abilitați; 

10. Diversificarea ofertei de studii post-universitare și de masterat (și 
acreditarea acestora) în funcție de necesitățile industriei și, eventual, 
în parteneriat cu aceasta; 

Oferta de cursuri post-universitare a universității ( aprobata de MEN in urma cu 2 ani se 
regăsește în tabelul următor). Din aceleași rațiuni legate de pandemie marea majoritate a 
cursurilor  nu au putut fi activate. Cu toate acestea, exista în atenția facultăților ( v.pt 13-14)  
mai multe programe postuniversitare  care ar putea fi introduse si care si-ar regăsi locul pe 
piață. Prioritar însă este rezolvarea în cursul acestui an a reacreditării  masterelor  (în speță a 
domeniilor de masterat). Așa cum s-a prezentat tot la pentru 13-14, deocamdată s-a rezolvat 
reacreditarea domeniului Filologie de la FILS ( DLSC), operațiune descrisa in raportul 
facultății( FILS.) Urmează sa se demareze si pentru celelalte domenii, conform ofertei 
educaționale pe care o avem afișată în  tabelul următor. 
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Referitor la înscrierile în RNCIS ale programelor de studii 

Pe parcursul anului 2020 s-au derulat procedurile de  validare si înregistrare  a mai multor  
calificări și specializări din cadrul Universității Tehnice de Construcții București în Registrul 
Național al Calificărilor din Învățământul Superior. Acest proces vast a demarat cu înscrierea 
unui calup de  14 mastere (a căror înscriere a fost începuta in urma cu doi ani dar a fost 
întreruptă și amânată  deoarece in perioada respectiva legislația a suferit modificări  si au 
apărut cerințe suplimentare). Acestea au fost rezolvate în grup, prin completarea datelor 
cerute suplimentar,  iar finanțarea s-a făcut  in baza taxelor plătite anterior. Procesul a 
continuat apoi cu programe de licență care nu erau înscrise ( Utilaje Tehnologice pentru 
construcții) și se continua si in prezent la aceeași facultate cu specializarea de Mecatronica  – 
aflata in curs, care  va urma si procedura pentru acreditare. Astfel au fost validate si 
înregistrate calificări și programe de studiu conform tabelului  din fișierul anexat, pentru marea 
majoritate a programelor de licență si master ale universității noastre. Se au in vedere si restul 
programelor care încă nu se regăsesc in ANC, dar care sunt in  curs de școlarizare in 
momentul de fața, precum si  cele care au avut absolvenți in trecut. Calificările și programele 
validate și înregistrate sunt disponibile pe site-ul ANC REGISTRE NAȚIONALE –Registrul 
Național al Calificărilor-RNCIS  si sunt validate conform tabelului actualizat de mai jos.  
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11. Urmărirea permanentă a procesului de reacreditare a programelor 
de studii 

În cursul anului 2020 s-a derulat Evaluarea instituțională ARACIS, ocazie cu care șase 
specializări ( primele, de referință ale fiecărei facultăți)  au fost evaluate și reacreditate in urma 
evaluării. după cum urmează:  

 
 Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole                

La Facultatea de Construcții civile, industriale și agricole, programul de studiu CCIA a 
obținut rezultate  foarte bune, a fost reacreditat ca un rezultat al evaluării instituționale și a fost 
într-adevăr evidențiat ca un program de studiu de referință al universității cu rezultate foarte 
bune atât ca derulare a lui în cei 4 ani de licență cât și din prizma absolvenților, a feedback-
ului de la mediul economic și al recunoașterii de care acesta se bucură atât în țară cât și în 
străinătate.  

Deoarece după terminarea evaluării acestui program s-a ajuns în 2021 la atingerea 
termenului de reevaluare în vederea acreditării pentru al doilea program de referință al 
facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole,  și anume Inginerie urbană și dezvoltare 
regional,  tot pe parcursul anului 2020 s-a început pregătirea documentației și pentru această 
evaluare activitatea s-a continuat și în 2021 și se poate raporta Consiliului de administrație și 
Senatului faptul că și acest al doilea dosar pentru Inginerie civilă, a fost finalizat și depus la 
ARACIS, procedurile de evaluare/mentinerea acreditarii fiind in curs.  

  
 Facultatea de Inginerie a Instalațiilor  

La Facultatea de Inginerie a Instalațiilor, specializarea Instalații pentru construcții în 
limba franceza a fost reacreditată, obținând calificativul  Încredere; Menținerea acreditării și 
acordarea certificării EURACE. 

S-a obținut aici in plus si majorarea numărului de studenți pe an de la 60 studenți/an 
la 75 studenți/an.  

În cadrul evaluării instituționale ARACIS 2020  s-a reacreditat și specializarea Instalații 
pentru construcții, obținând  calificativul Încredere si; Menținerea acreditării”. 

 
 Facultatea de Hidrotehnică                                           

În cadrul evaluării instituționale a Universității Tehnice de Construcții București, s-a 
realizat, pe parcursul anului 2020, dosarul pentru reacreditarea specializării Amenajări și 
Construcții Hidrotehnice (ACH) din cadrul Facultății de Hidrotehnică. Cu această ocazie, s-a 
refăcut Planul de Învățământ de la specializarea sus-menționată pentru a corespunde noilor 
criterii ARACIS la final obținându-se calificativul Încredere. 

De asemenea, în a doua parte a anului 2020, s-a inițiat elaborarea dosarelor pentru 
reacreditarea celorlalte trei specializări din cadrul Facultății de Hidrotehnică: Automatică și 
Informatică Aplicată (AIA), Ingineria Mediului (IM) și respectiv Inginerie Sanitară și Protecția 
Mediului (ISPM). 

 
 Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri  si-a reacreditat specializarea de 

referință   Căi Ferate, Drumuri și Poduri  cu calificativul Încredere                                                 
 Facultatea de Geodezie  si-a reacreditat specializarea de referință  din prezent 

Măsurători terestre si Cadastru de asemenea cu calificativul Încredere                                            
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 Facultatea de Utilaj Tehnologic   si-a reacreditat  programul de licență  Utilaje 

Tehnologice pentru Construcții , proces în urma căruia a obținut calificativul Încredere, iar in 

prezent are in lucru acreditarea pentru Mecatronica . Deocamdată dosarul Mecatronicii se 

găsește la ANC pentru înscrierea calificării, urmând ca apoi sa se depună la ARACIS, conform 

calendarului stabilit.  
Nota: După parcurgerea și finalizarea acestei etape de acreditari/reacreditări de la 
licență (care se afla în curs) se va intra într-un amplu proces de reacreditare a 
domeniilor de masterat. Deocamdată, la acest capitol FILS are un ascendent si anume:  

 Facultatea de Inginerie in limbi Străine 
FILS si-a reacreditat in bune condiții Domeniul Filologie pentru MATIS – Traducere si 

interpretare specializata,  specializare pe care o are la Masterat .  

Acreditarea a avut loc chiar in aceste zile, aprilie 2021,  dar pregătirea și procesul respectiv 
au început în 2020, motiv pentru care și aceasta reușită  se raportează în aceasta enumerare.   

Situația actualizata a acreditarilor la Ciclul I este următoarea:  

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI 
Nr. 
crt. 

Facultatea Domeniul de 
licență 

Specializarea/Programul de 
studii universitare de licență 

(locația geografică de 
desfășurare și limba de predare 

)* A 

Acreditare 
(A)/ 

Autorizare de 
funcționare 
provizorie 

(AP) 

Forma de 
învățământ 

Numărul de 
credite de 

studii 
transferabile 

Număr 
maxim de 

studenți care 
pot fi 

școlarizați 

 
 
1 

Facultatea 
de 
Construcții 
Civile, 
Industriale și 
Agricole 

Inginerie civilă 
 

Construcții civile, industriale și 
agricole 

A IF 240 450 

Inginerie urbană și dezvoltare 
regională 

A IF 240 100 

Inginerie și 
management 

Inginerie și management în 
construcții 

A IF 240 75 

 
 
2 

 
Facultatea 
de 
Hidrotehnică 

Ingineria 
mediului 

Ingineria mediului A IF 240 50 

Ingineria 
sistemelor 

Automatică și informatică 
aplicată 

A IF 240 50 

 
Inginerie civilă 
 

Amenajări și construcții 
hidrotehnice 

A IF 240 120 

Construcții pentru sisteme de 
alimentări cu apă și canalizări 

A IF 240 100 

3 Căi ferate, 
Drumuri și 
Poduri 

Inginerie civilă 
 

Căi ferate, drumuri și poduri A IF 240 150 

 
 
4 

 
Facultatea 
de 
Inginerie a 
Instalațiilor 

 
 
Ingineria 
instalațiilor 

Instalații pentru construcții 
 

A IF 240 325 

Instalații pentru construcții (în 
limba franceză) 

A IF 240 75 

Instalații și echipamente pentru 
protecția atmosferei 

A IF 240 50 

 
5 

Facultatea 
de 
Utilaj 
Tehnologic 

Inginerie 
mecanică 

Utilaje tehnologice pentru 
construcții 

A IF 240 150 

Mecatronică și 
robotică 

Mecatronică 
( in procedura de evaluare pt 
acreditare)  

AP IF 240 60 

 
6 

Facultatea 
de 
Geodezie 

Inginerie 
geodezică 

Măsurători terestre și cadastru 
 

A IF 240 250 

Geodezie și geoinformatică  
( iese din oferta incepand cu 2021)  
 

AP IF 240 200 
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Cadastru și managementul 
proprietăților 
( iese din oferta incepand cu 2021)  

AP IF 240 200 

 
 
 
7 

 
Facultatea 
de 
Inginerie în 
Limbi 
Străine 
 

Inginerie civilă 
 

Inginerie civilă (în limba 
engleză) 
 

A IF 240 100 

Inginerie civilă (în limba 
franceză) 

A IF 240 60 

Limbi moderne 
aplicate 

Traducere și interpretare 
(englezp-franceză/germană-
spaniolă) 

A IF 180 100 
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12. Elaborarea unor lucrări de licență și de disertație în parteneriat cu 
industria sau în co-tutelă cu cadre didactice de la universități având 
specializări complementare 

Programul de  Dublă Diplomă din UTCB se inscrie in linia generala data de două 
universități din același domeniu care oferă studenților, pe baza unui acord bilateral, 
posibilitatea de a obține ambele diplome, fără a parcurge întregul program de studii la fiecare 
dintre ele. Obținerea ambelor diplome este condiționată de frecventarea cursurilor din țara 
parteneră un număr minim de semestre și, eventual, de efectuarea unui stagiu practic. 
Condițiile de eligibilitate și de desfășurare a programului sunt diferite, fiind specificate în cadrul 
fiecărui acord în parte.  

UTCB a încheiat 4 acorduri de Dublă Diplomă cu universităṭi din Europa:  

1. Acordul de Dublă Diplomă încheiat cu Ecole des Ponts ParisTech, unic în Romania, a 
fost semnat la București în 2001. Până în prezent, 59 de absolvenți ai UTCB au obținut  
diploma uneia dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din Europa 
dintre care 3 studenti în anul 2020, iar în anul universitar 2020-2021vor absolvi 3 
studenṭi.  

2. Ca urmare a unei cooperări de peste 20 de ani între UTCB, prin Facultatea de Inginerie 
a Instalațiilor, și Université de La Rochelle, s-a încheiat în anul 2016 al doilea acord 
de Dublă Diplomă la nivel de master, specializarea “Eficacite energetique des 
instalations techniques du batiment”.  În cadrul acestui program studenții de la UTCB 
urmează semestrele 1 și 3 la universitatea parteneră și semestrele 2 și 4 la UTCB, 
obținând diplomele de master ale ambelor universități. În anul universitar 2020-2021 
participă 3 studenți de la UTCB la acest program.  

3. Acordul de Dublă Diplomă la nivel master încheiat între UTCB - Facultatea de inginerie 
în limbi străine (FILS), și Université de Liège, a devenit operaṭional începând cu anul 
universitar 2018-2019.  În cadrul acestui program studenții absolvenți ai anului 1 
master urmează anul 2 și susțin disertația la Université de Liège, obținând astfel 
ambele diplome. In anul 2020 un număr de 2 studenṭi de la UTCB au absolvit acest 
program.  

4. Acordul de Dublă Diplomă încheiat între ARUT (Alianța Română a Universităților 
Tehnice din care face parte și UTCB) și Grupul INSA, a debutat în anul universitar 
2018 – 2019.  In cadrul acestui acord, studenții din UTCB au un parcurs școlar 
alternativ, de câte un an de studiu în Franța pe ciclu de învățământ, începând cu anul 
3 de licență, obținând la sfârșitul programului, pe lângă diplomele de licență și de 
master ale UTCB, și diploma de inginer absolvent al unei universități din grupul INSA. 
In anul universitar 2020-2021 participă 3 studenṭi de la UTCB la acest program, la 
Institut National des Sciences Appliquees, Strasbourg. 

 

Stimularea efectuării stagiilor în cadrul mobilităților din programul de dublă diplomă și 
mobilităților Erasmus+  
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Se acordă o prioritate deosebită mobilității studenților, fie pentru mobilități de studiu, fie 
pentru stagii de practică, această ultimă opțiune fiind o modalitate interesantă pentru ca 
studenții să intre pe piața muncii și în lumea afacerilor. Mobilitățile pentru studenții Erasmus+ 
s-au realizat cu fondurile obținute de la Comisia Europeană și Agenția Națională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, precum și contribuții 
ale universității prin venituri proprii. Toate mobilitățile studentești au fost cofinanțate din 
bugetul universității, sub forma bursei de mobilitate externă, în valoare de 285 EUR pe toată 
perioada stagiului, în vederea asigurării unor condiții optime de studiu, indiferent de forma de 
învățământ pe care o frecventau (licență/master/doctorat). Numeric, situația efectivelor se 
prezinta astfel:  

 

Universitatea/Instituția 

Nr. studenti care se 
afla la studii la 
program de DD, 
2020-2021 

Nr. absolventi 
program DD in 
2020 

UNIVERSITE DE LA ROCHELLE 3  

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES 
APPLIQUEES, STRASBOURG 3 

 

ECOLE NATIONALE DES PONTS ET 
CHAUSSEES 

3 3 

UNIVERSITE DE LIEGE  2 

Total  9 5 
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13. Actualizarea 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 

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole 

Pe parcursul anului 2020, Facultatea de Construcții civile, industriale și agricole a 
încercat sa stimuleze și să valorifice potențialul studenților prin îndrumarea și sprijinirea 
acestora în participarea la competiția de inginerie seismică din Statele Unite ale Americii, 
desfășurată în luna Martie (nota de fundamentare încărcată în secțiunea Files a CA UTCB, 
pentru acordarea burselor speciale). Tot în cursul anului, Facultatea de Construcții civile, 
industriale și agricole a pornit procesul de asigurare și îmbunătățire a calității academice 
reușind realizarea reacreditării programelor de studii de licența CCIA și IUDR. 

Pentru punerea în practică a abilităților, aptitudinilor, motivațiilor și nevoilor de formare 
a studenților, Facultatea de Construcții civile, industriale și agricole a organizat concursul 
profesional studențesc la disciplina Mecanică, în luna Ianuarie. 

La facultatea de Construcții civile, industriale și agricole, programul de studiu CCIA a 
obținut rezultate foarte bune, a fost reacreditat ca un rezultat al evaluării intituționale și a fost 
într-adevăr evidențiat ca un program de studiu de referință al universității cu rezultate foarte 
bune atât ca derulare a lui în cei 4 ani de licență cât și din prisma absolvenților, a feedback-
ului de la mediul economic și al recunoașterii de care se bucură atât în țară cât și în străinătate.  

Deoarece după terminarea evaluării acestui program s-a ajuns în 2021 la atingerea 
termenului de reevaluare în vederea creditării pentru al doilea program de referință al facultății 
de Construcții civile, industrial și agricole și anume Inginerie urbană și dezvoltare regională tot 
pe parcursul anului 2020 s-a început pregătirea documentației și pentru această evaluare 
activitatea s-a continuat și în 2021 și se poate raporta Consiliului de administrație și Senatului 
faptul că și acest al doilea dosar pentru Inginerie civilă, a fost finalizat și depus la ARACIS.  

   Mai departe urmează ca în cadrul facultății de Construcții civile, industriale și agricole 
să se deruleze procedurile și calendarul care se vor stabili de comun acord.  

 

Facultatea de Inginerie a Instalațiilor 

Cadrele didactice ale Facultății de Inginerie a Instalațiilor începând cu luna Martie a 
anului 2020, au fost puse în fața unei mari provocări: activitatea didactică a trecut în sistemul 
online. În acest context, au avut loc acțiuni interne de perfecționare a actului didactic. 
Cursurile, lucrările practice și proiectele de an au trebuit adaptate acestui sistem de predare. 

1. Lucrările practice (laboratoare) au fost filmate și prezentate studenților; 
2. Realizarea proiectelor de an (în acest sistem online) necesită un efort mai mare 
atât din partea cadrelor didactice cât și din partea studenților. Pentru a veni în ajutorul 
lor cadrele didactice au oferit ore de consultații. 
În vederea reducerii abandonului școlar, cu precădere la anul I, au fost organizate 

întâlniri cu studenții, pe platforma Microsoft Teams. La aceste întâlniri au participat studenții, 
mentorii, tutorii și conducerea FII. 
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Specializarea Instalații pentru Construcții în limba franceza a fost reacreditată, 
obținând “Grad de încredere ridicat; Menținerea acreditării și acordarea certificării EURACE”, 
precum si majorarea numărului de studenți pe an de la 60 studenți/an la 75 studenți/an. 

În cadrul evaluării instituționale s-a reacreditat și specializarea Instalații pentru 
construcții, obținând  “Grad de încredere ridicat; Menținerea acreditării”. 

În semestrul II al anului universitar 2019-2020 s-au scos la concurs doua posturi 
didactice: 

1. Conferențiar universitar la DSTHPA; 
2. Șef lucrări universitar la DIECI 
În contextul dificil al anului 2020, acțiunile externe de perfecționare a procesului 

didactic au fost orientate după 3 direcții:  
1. Îmbunătățirea și diversificarea legăturilor cu mediul privat. S-a urmărit adaptarea 

programului de practică la mediul online cu  partenerii tradiționali și alții mai noi, dintre care 
enumerăm: BOSCH termice  Honeywell, ROMSTAL, ALL BIM NET. 

Tot aici s-au antamat discuțiile pentru dezvoltarea în comun a unor proiecte de licență 
care în final să fie și EXECUTATE, pentru creșterea interesului și gradului de satisfacție al 
absolvenților FII. Partenerii cu care am demarat această acțiune sunt: TIAB-VINCI, Engie si 
Therme.; 

2. Menținerea și dezvoltarea programului de mobilități Internaționale ale studenților FII. 
În contextul pandemic  restrictiv s-a reușit trimiterea unui număr de 8 studenți în stagii simple 
sau de dublă-diploma, DD, la următoarele universități franceze: Université de La Rochelle, 3 
studenți DD, 15 luni; INSA Strasbourg, 4 studenți DD, 20 de luni; INSA Lyon, 1 student, stagiu 
simplu 5 luni. 

3. Promovarea și creșterea gradului de vizibilitate al FII și UTCB la nivel național și 
internațional.  

La nivel internațional, programele de studiu în limba franceză de la Facultatea de 
Inginerie a Instalațiilor și FILS au fost prezentate online in fața unor potențiali candidați din 
zona Africii în cadrul sesiunii internaționale organizate de portalul de recrutare, ”Learn in 
Romania”, alături de reprezentați ai Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila", 
Universitatea "Politehnica" București, ASE București și Universitatea "Dimitrie Cantemir" din 
București. 

La nivel național, programul de studiu al FII a fost prezentat și detaliat în fața elevilor 
de la Colegiul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Oltenița într-o sesiune online interactivă la 
care au participat și alte licee din Județul Călărași. 

Tot pe linia creșterii vizibilității FII și UTCB, membrii decanatului FII au participat în 
juriile unor concursuri dintre care enumerăm: 

 Concursul pentru acordarea burselor statului francez, organizat la Institutul Francez în 
luna mai 2020. Decanatul FII a fost prezent în ambele jurii, atât cel pentru stagiile de 
Master cât și cel pentru stagiile de Doctorat. 

 Al doilea concurs în care Decanatul FII a făcut parte din juriu a fost cel de științe pentru 
liceeni, organizat la Liceul Avenor din Băneasa, în luna ianuarie 2020. 

 
Facultatea de Hidrotehnică 

ARACIS: În cadrul evaluării instituționale a Universității Tehnice de Construcții 
București, s-a realizat, pe parcursul anului 2020, dosarul pentru reacreditarea specializării 
Amenajări și Construcții Hidrotehnice (ACH) din cadrul Facultății de Hidrotehnică. Cu 
această ocazie, s-a refăcut Planul de Învățământ de la specializarea sus-menționată pentru 
a corespunde noilor criterii ARACIS. Ca urmare a aprecierilor deosebit de favorabile ale 
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Comisiei,  inclusiv cele ale evaluatorului extern, specializarea ACH a primit calificativul  
Incredere. 

De asemenea, în a doua parte a anului 2020, s-a inițiat elaborarea dosarelor pentru 
reacreditarea celorlalte trei specializări din cadrul Facultății de Hidrotehnică: Automatică și 
Informatică Aplicată (AIA), Ingineria Mediului (IM) și respectiv Inginerie Sanitară și Protecția 
Mediului (ISPM). 

RNCIS: S-au finalizat dosarele de înscriere în Registrul Național al Calificărilor din 
Învățământul Superior (RNCIS) pentru cele patru programe de studii masterat ale Facultății 
de Hidrotehnică: Dezvoltare Durabilă (DD), Inginerie Geotehnică (IG), Inginerie Hidraulică 
(IH) și Inginerie Hidraulică și Protecția Mediului (IHPM).  În cadrul acestei acțiuni, s-au refăcut 
cererile de înscriere în formatul nou, s-au trecut ocupațiile care pot fi practicate pe piața 
muncii, conform ultimelor norme din Clasificarea Ocupațiilor din România (COR/ISCO-08): 

Nr. 
crt. 

Denumire Program 
Master 

Ocupația 
Cod 

COR/ISCO-08 

1. Dezvoltare Durabilă 

Specialist în management și remediere situri 
contaminate  

213309 

Inginer de cercetare în inginerie sanitară și 
protecția mediului 

214224 

2. Inginerie Geotehnică 
Proiectant inginer construcții 214208 
Consilier inginer construcții 214209 

3. Inginerie Hidraulică 
Cercetător științific în domeniul hidrologiei, 
hidrogeologiei și gospodăririi apelor   

211444 

Inginer de cercetare în construcții hidrotehnice  214222 

4. 
Inginerie Hidraulica ̆ 
și Protecția Mediului 

Cercetător științific în domeniul hidrologiei, 
hidrogeologiei și gospodăririi apelor   

211444 

Inspector de specialitate în gospodărirea apelor  213307 

 

În plus, la IHPM a fost necesară elaborarea unui nou supliment de diplomă (în 
concordanță cu noile reglementări), deoarece anterior existau trei suplimente de diplomă 
(corespunzătoare celor trei pachete de discipline din cadrul acestui program). 

1. Proiecte în cadrul Facultății de Hidrotehnică: 
 Proiectul POCU12233:  

 Autorizarea funcționării provizorie a Colegiului terțiar non-universitar, prin 
O.M.E.C. nr. 5426 din 31.08.2020; 

 În perioada februarie-martie 2020, a fost realizat studiul de piață ce vizează 
specializări din domeniile de licență Ingineria Sistemelor, Inginerie Civilă, 
Mecatronică – Robotică și Științe Inginerești Aplicate, dar și specializările 
vizate în cadrul Colegiului terțiar non-universitar; 

 Proiectul POCU 124651: 
 În perioada iulie-august 2020, a fost realizat studiul de piață ce vizează 

specializări din domeniile inginerești de licență în vederea implementării de 
discipline care să ofere competențe antreprenoriale absolvenților. 

 Proiectul POR 123709: 
 În data de 08.05.2020 s-a semnat contractual de finanțare în valoare de 

1.860.855,51 lei; 
 În anul 2020 au fost obținute toate avizele solicitate prin CU și au fost demarate 

achizițiile (licitații publice) pentru lift, platforma pentru persoane cu dizabilități 
și echipamentele necesare în sala II-9. 
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2. Activități de promovare a Facultății de Hidrotehnică 
a. 09 Iulie 2020 - EVENIMENTUL  DE LANSARE A INIȚIATIVEI ,,CĂTRE UN SECTOR 

ROMÂNESC DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ SUSTENABIL ȘI EFICIENT‘‘ în cadrul căruia a fost 
semnat Protocolul pentru realizarea “Platformei academice în sprijinul sectorului 
românesc de apă și apă uzată”, denumită în continuare “Platforma academică”, cu 
participarea reprezentanților mediului universitar, în vederea asigurării unui suport 
profesional de nivel înalt, în beneficiul actorilor implicați în sectorul românesc de apă și 
apă uzată, pentru creșterea nivelului de calitate al serviciului public de alimentare cu apă 
și de canalizare și dezvoltarea acestuia, prin creșterea performanței resursei umane, 
creșterea nivelului de calitate în pregătirea și realizarea investițiilor necesare, în mod 
special pentru accesarea și utilizarea eficientă a fondurilor europene și nu în ultimul rând 
prin asigurarea sprijinului necesar dezvoltării unui cadru legal eficient și eficace. 

Semnatari: 
 ASOCIAȚIA PARTENERIAT PENTRU PROIECTE ȘI FONDURI EUROPENE 

(APPFE), 
 FACULTATEA DE AGRICULTURĂ - UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE 

ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ IAȘI, 
 FACULTATEA DE CONSTRUCȚII, CADASTRU ȘI ARHITECTURĂ - 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA, 
 FACULTATEA DE CONSTRUCȚII - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA, 
 FACULTATEA DE CONSTRUCȚII - UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA, 
 FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ - UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII 

BUCUREȘTI, 
 FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ, GEODEZIE ȘI INGINERIA MEDIULUI - 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” IAȘI, 
 FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAȚIILOR - UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE 

CONSTRUCȚII BUCUREȘTI, 
 FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAȚIILOR - UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN 

CLUJ NAPOCA, 
 FACULTATEA DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE ȘI INGINERIA MEDIULUI - 

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ 
BUCUREȘTI,  

b. 20 Octombrie 2020 - Workshop de prezentare al Revistei EDILITATEA – Nr. 2. 
c. anterior desfășurării cursurilor în sistem online, au avut loc mai multe activități de 

promovare a facultății în învățământul liceal. Dintre acestea amintim semnarea unui 
parteneriat de colaborare cu Liceul Genesis https://genesis.ro, una din instituțiile de top 
ale învățământului privat din București, care oferă inclusiv posibilitatea de studiu în 
sistem Internaional Bacalaureate (IB). 

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri 
 
Auditul disciplinelor 
La nivelul majorității disciplinelor există materiale în editare proprie a titularilor sau a 

colectivului de cadre didactice care acoperă activitatea disciplinei. 
Disciplinele parcurse de studenți sunt într-o succesiune logică, definind competențe 

individualizate, cerute pe piața muncii.  
Metodele de predare și activitățile de învățare sunt astfel concepute încât să asigure 

atingerea rezultatelor previzionate ale învățării. 
Disciplinele din planul de învățământ propus sunt prevăzute într-o succesiune logică 

iar ponderile acestora sunt exprimate în credite de studii ECTS.  
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Disciplinele din planul de învățământ au programe analitice/ fișe ale disciplinelor în 
care sunt precizate obiectivele, conținutul tematic de bază, repartizarea numărului de ore de 
curs, seminar și activități aplicative etc. pe teme, bibliografia minimală, modul de examinare 
și evaluare ținând cont de rezultatele învățării planificate; programele analitice/ fișele 
disciplinelor sunt semnate de titularul de curs, seminar/ alte activități aplicative și de directorul 
de departament. 

Fișele disciplinelor reflectă centrarea pe student a procesului de predare - învățare, 
inclusiv prin prevederea activităților specific studiului individual și includerea acestora în 
procesul de evaluare. 

Pentru toate disciplinele, materialul didactic este încărcat pe platforma de e-learning 
Teams. Fiecare sală de aplicații la disciplinele de specialitate conține calculatoarele necesare 
desfășurării acelor activități didactice care le presupun ca mijloace indispensabile. Din martie 
2020 activitatea didactică se desfășoară pe paltforme online. 

Evaluarea studenților include examinarea și notarea obiectivă, pe baza unor criterii și 
metode clar stabilite la începutul semestrului și a unor bareme aduse la cunoștința studenților, 
împreună cu alte criterii de apreciere a activității desfășurate. 

Referitor la stadiul acreditarilor, inscrierii in RNCIS etc 
Misiunea de bază a programului de studii Căi Ferate, Drumuri și Poduri – care a fost 

reacreditat in 2020 cu ocazia Evaluarii institutionale -  este aceea de a forma ingineri cu 
competențe în domeniul proiectării, execuției, exploatării, testării și cercetării știintifice 
specifice, asigurând o bază formativă complexă și largă, multidisciplinară programul Căi 
Ferate, Drumuri și Poduri asigură compatibilitatea cu cadrul național de calificări în 
conformitate cu Grila 1, ocupațiile conform codurilor COR.  

Planul de învățământ al programului CFDP este cvasi-similar cu cel al celorlalte 
programe de studii existente la Universitatea Tehnică de Construcții din București în privința 
primilor doi ani de studii. În anii de studiu III și IV există discipline de specialitate care 
diferențiază programul de studii CFDP de celelalte programe de studii din cadrul UTCB. 

Se are în vedere discutarea de către conducerea facultății, cadre didactice, 
responsabili program, angajatori, studenți, absolvenți a competențelor pe care le oferă 
programul de studii CFDP și adaptarea acestora la competențe transversale și profesionale 
în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) și 
Clasificarea Ocupațiilor din România (COR). 

Alte actiuni desfasurate in CFDP, atragerea studenților spre programele de 
studii ale Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri este stimulată prin: 

 intermediul site-ului facultății, prin filmul de prezentare al facultății și al ofertei 
educaționale a acesteia, prin anunțuri postate pe rețelele de socializare, pliante și afise 
distribuite cu ocazia expozițiilor și târgurilor de profil; 

 Realizarea de concursuri studențești: Concursul studențesc de Machete de Poduri și 
Ferme din Lemn ; Concursul studențesc de Materiale de Construcții Utilizate în 
Infrastructura de Transport. 

 Proiect ROSE - CFDP – Puntea spre succes – PASS – 224/SGU/NC/II - Proiectul 
PASS este gȃndit ca un program remedial cu scopul de integrare în mediul universitar 
care se va adresa studenților aparținând cu precădere grupurilor dezavantajate; 

 Proiect POCU – UTCB – Contract nr. POCU/90/6.13/6.14/107505 - ”Facilitarea 
tranziției studenților de la școală la viață activă prin intermediul stagiilor de practică în 
domeniul tehnologiilor destinate orașelor inteligente și soluțiilor de infrastructuri 
integrate din zone urbane aglomerate – CONSIMAT” 

 Proiect POCU – UTCB - POCU/626/6/13/133289 “Urmărirea Traiectoriei Carierei 
Beton” -  care este dedicat studenților UTCB din România cu domiciliul stabilit în afara 
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Bucureștiului și a județului Ilfov de la studii de licență din anii II (din anul universitar 
2021 – 2022), III, IV și studii de master din anii I și II;  

 Proiecte FDI prin care se doreste modernizarea Laboratorului de Drumuri din 
facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri; 
 

Referitor la planurile de invatamant:  

Noil plan de învățământ propus cu începere din anul universitar 2020-2021 este 
structurat astfel încât să permită absolvirea în perioada de timp alocată a ciclului de studii al 
programului. 

Noul plan de învățământ este astfel conceput încât rezultatele învățării declarate 
pentru toate disciplinele, coroborate, să asigure obținerea rezultatelor necesare 
competențelor asumate. 

Au fost operate intervenții privind succesiunea unor discipline din plan, integrarea unor 
discipline independente de proiect, ajustarea numărului ore raportate la credite în conformitate 
cu OMEN 4698/02.08.2019. 

 
 
Facultatea de Utilaj Tehnologic 
 

Referitor la acreditari, RNCIS programe de studiu . În anul 2020 atât conducerea 
facultății cât și cea a celor două departamente arondate au depus eforturi susținute pentru a 
alcătui o bogată bază de date referitoare la modul de respectare al standardelor calității din 
învățământul superior tehnic. In anul 2020 facultatea  noastră a trecut prin procesul de 
evaluare –reacreditare ARACIS la programul de licență  Utilaje Tehnologice pentru 
Construcții , proces în urma căruia a obținut calificativul “încredere”. 

De asemenea, în luna August 2020 s-a  depus documentația la RNCIS pentru 
obținerea în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 
3475/2017 privind aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din 
învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), 
cu modificările și completările ulterioare, în vederea validării și înscrierii calificării   Sisteme 
mecanice avansate    aferentă programului de studii de master SISTEME MECANICE 
AVANSATE   și  Echipamente pentru dezafectarea/demolarea construcțiilor și 
reciclarea materialelor/master   aferentă programului de studii de master ECHIPAMENTE 
PENTRU DEZAFECTAREA/DEMOLAREA CONSTRUCȚIILOR ȘI RECICLAREA 
MATERIALELOR  în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior  (RNCIS )- 
obținând calificativele și codurile COR aferente. 

La nivelul celor două departamente din cadrul facultății, este constituită atât o arhivă 
cu documente specifice cât și o alta pe suport electronic, ambele având în conținutul lor 
informații cu privire la elemente ce definesc calitatea procesului de învățământ (fișierele 
disciplinelor, dosarele de audit ale disciplinelor prevăzute în planurile de învățământ etc). 
Astfel, având în vedere dezvoltarea mediului economic și cerința angajatorilor din domeniu, 
facultatea a considerat  oportun introducerea disciplinelor Managementul alocării 
echipamentelor tehnologice în construcții,    Structuri portante pentru mașini de 
construcții ,    Managementul proiectelor,      Tehnologii mecanizate în construcții 
și Utilaje de mică mecanizare pentru căi de comunicații    în nomenclatorul disciplinelor 
de specialitate din cadrul standardului ARACIS din domeniul de licență inginerie mecanică. 

      Parteneriate:  În anul 2020 s-au încheiat mai multe acorduri de parteneriat.  Întâlnirile 
și schimburile de informații dintre Facultatea de Utilaj Tehnologic și firmele : S.C. 
HIAROM , Institutului de Cercetări pentru Hidraulică și Pneumatică din București  (INOE 
2000-IHP), SC FORMWERK SRL au avut în vedere: 
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 Realizarea unor prezentări tehnice prin mijloacele de comunicare online, de către 
specialiști ai partenerului în vederea promovării societății și a performanțelor acesteia 
în rândul studenților, a corpului profesoral al facultății sau a unor invitați ai partenerului; 

 Colaborarea sub forma de consultanță tehnică; 
 Organizarea unor întâlniri între absolvenții facultății și conducerea societății partenere 

în vederea ofertării unor locuri de muncă  
 Informare online - pe  pagina proprie de internet - cu datele de identificarea ale 

partenerului, la rubrica, „parteneri”, specificând domeniile de parteneriat; 
 Modalități de promovare a societății partenere în cadrul facultății (expoziții produse, 

bannere, etc). 
Imaginea facultății:  

Deși anul 2020 a fost un an dificil datorită pandemiei, pentru îmbunătățirea imaginii 
facultății au fost luate următoarele măsuri: 

  A fost actualizat permanent noul site al facultății https://www.utilajutcb.ro/ 
astfel încât să permită în continuare o informare promptă și ușoară a studenților. 

  Au fost postate în permanență informații primite de la angajatori cu oferte de locuri de 
muncă, internship-uri, scholarship-uri; 

 Pentru promovarea Admiterii 2020 au fost realizate documente de prezentare ale 
facultății și ale departamentelor din facultate și au fost realizate prezentări PowerPoint 
ale facultății, care au fost trimise pe mail în campania de promovare în liceele din 
București și județele limitrofe. Pentru promovarea specializărilor au fost realizate prin 
finanțare proprie un număr de 200 unități de stocare memorie personalizate de 8G. 

  Aceste documente de promovare a facultății au avut un rezultat bun prin numărul 
crescut de candidați la Admiterea din 2020; 

 
Facultatea de Geodezie 
În domeniul evaluărilor ARACIS- înscrieri în RNCIS -   Cele mai importante 

evenimente au fost: 
 Evaluarea de către ARACIS a Programului de studii de licență Măsurători Terestre și 

Cadastru finalizata cu succes si cu reacreditare cu gradul de Încredere.  
 Înscrierea a trei programe de master în RNCIS 

 
In domeniul altor activități curente din zona didactic – management al calității – 

Facultatea menționează următoarele realizări:  
 

Software românesc de succes, din domeniul ingineriei geodezice, 10 martie 
2020, 8:30-11:00, amfiteatrul P-6 din Facultatea de Geodezie, prezentarea programelor 
TopoLT, ProfLT și TransLT de către ing. Cristinel Bujor, dezvoltator software, si ing. Brândusa 
Pârlog cu participarea studenților din toți anii de studii. SC 3D Space srl a sponsorizat 
facultatea cu câte 15 licențe software pentru TopoLT V12, ProfLT V12 și TransLT V4, pentru 
o perioadă nedeterminată, utilizate în scop educațional de către studenți. 

https://geodezie.utcb.ro/aplicatii-software-romanesti-de-succes-din-domeniul-ingineriei-
geodezice/ 

GIS for Smart City, tema evenimentului GIS DAY, 18 noiembrie 2020, 16:00-19:00 
pe Platforma Teams, 120 participanți, cadre didactice și studenți la programele de licență, 
master și doctorat, organizator prof.dr.ing. Ana Cornelia Badea, prezentări ale ESRI România 
și ale studenților care au primit premii constând inclusiv în cursuri de instruire 
Esri.https://geodezie.utcb.ro/wp-content/uploads/2020/12/PrezGB.gif 
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TRIMBLE X7 - echipamente și soluții tehnice pentru măsurători terestre, 
prezentare on-line pe platforma Microsoft Teams a firmei GISCAD srl, 9 decembrie 2020, 
10:00 – 13:00, 117 participanți de la toate programele de studii. https://geodezie.utcb.ro/wp-
content/uploads/2020/12/Centrul-de-Cercetare-afis-GISCAD.pdf 

Dintre elementele privind restructurările provocate de situația pieței forței de muncă, 
trebuie menționate intrarea in lichidare a  doua specializări de licență, la care timp de mai mulți 
ani nu au existat suficiente solicitări pentru activare :  Geodezie si Geoinformatica   si  Cadastru 
si Managementul proprietăților.  

 

Facultatea de Inginerie în limbi străine 
 

Având in vedere că activitatea didactică este factorul decisiv pentru calitatea oricărei 
instituții de învățământ, Facultatea de Inginerie în limbi străine a reușit să desfășoare pe 
parcursul anului  2020 următoarele activități și proiecte: 

 Desfășurarea proiectului ROSE care urmărește prevenirea și remedierea fenomenului 
de abandon al studiilor universitare pentru studenții din anul I de la FILS. Proiectul 
ROSE continuă și în anul universitar 2020-2021 cu anul II; 

 Înscrierea în RNCIS în cursul anului 2020 a următoarelor mastere: Master Structural 
Engineering, Master Ingenierie des Structures și Master Traducere si Interpretare 
Specializată; 

 Evaluarea calității activităților didactice desfășurate în sistem online în cadrul studiilor 
de licență și master din cadrul FILS din sem. II al anului universitar 2019-2020 și din 
sem. I al anului universitar 2020-2021 prin chestionare distribuite online studenților; 

 Activități legate de francofonie: curs pregătire DELF B2, organizarea bibliotecii 
francofone, participarea studenților la diferite concursuri. 
Întreaga activitate de desfășurare a proiectelor și programelor educative a urmărit în 

principal creșterea calității activității facultății noastre prin acțiunile desfășurate. 
    Dintre activitățiile educative pe anul 2021, amintim următoarele: 
 Audit discipline sem. I din anul universitar 2020-2021 – în desfășurare; 
 Reevaluare Master Traducere si Interpretare Specializată – aprilie 2021; 
 Reevaluare Master Structural Engineering, Master Ingenierie des Structures – dec.  

2021. 
 

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic 
 

Pe zona didactică, în afară de activitățile curente, DPPD a realizat:  

a) Revizuirea unor planuri de învățământ pentru a le face mai atractive (de ex.: 
programul de master Tehnologii Didactice Asistate de Calculator – TDAC, programele 
postuniversitare de conversie profesională în Informatică și TIC). De asemenea, se lucrează 
la depunerea dosarului la MEN și ARACIS pentru acreditarea unui nou tip de master, respectiv 
Masterul didactic;  

b) Organizarea unei sesiuni de comunicări științifice cu studentii anilor I înscriși la 
modulul psiho-pedagogic, cu titlul “Sisteme internationale de invatamant - exemple de bune 
practici” (online, în mai 2020);  

c) Organizarea în cele mai bune condiții a practicii pedagogice a studenților de anul III 
în școlile din București, atât față în față, cât și online prin colaborarea UTCB-ISMB-școli. Cu 
această ocazie, Școala generală “Pia Brătianu”, sect. 1, București a angajat una dintre 
studentele de la DLSC ca professor suplinitor (limba engleză) în anul școlar 2020-2021;  
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d) Promovarea programelor de master și postuniversitare ale DPPD prin sesiuni online 
la care au participat reprezentanți ai inspectoratelor școlare și ai școlilor din țară. Actualizarea 
continua a paginii de facebook a DPPD. 

14. Auditul și revizuirea fișelor de disciplină în acord cu cerințele pieței 
muncii și nevoile societății și asigurarea unei palete mai largi de 
discipline opționale, în urma unor consultări regulate cu studenții, 
absolvenții și angajatorii 

s-a răspuns la punctul 13 

15. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale folosind 
fondurile structurale 

Prin proiectul FDI-CNFIS- 2020-0370 au fost amenajate puncte de informare și documentare 
pentru doctoranzi în cele 3 campusuri ale UTCB. 

Astfel, în campusul Tei a fost amenajat un punct de informare și documentare multi funcțional 
în cadrul secretariatului Scolii Doctorale (Hidro sala II-2), care este accesibil tuturor 
doctoranzilor, echipat cu mobilier, laptopuri, sistem de videoconferință (ecran,  cameră), 
videoproiector etc.   

  

In campusul Plevnei sala a fost dotată cu 10 calculatoare.  

 

În campusul Pache Protopopescu sala existentă pentru doctoranzi a fost deocamdată utilată 
cu tablă, videoproiector și ecran de proiecție.  
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II.  Cercetare științifică 

1. Asigurarea premiselor necesare pentru desfășurarea de activități de 
cercetare în colective transnaționale în cadrul Universității Europene 
EU-CONEXUS; 

În acest scop s-au realizat următoarele activități: 
 furnizarea de date pentru realizarea unei baze de date la nivelul unităților de cercetare 

(centrelor de cercetare în cazul UTCB); 
 inițiativa realizării unei baze de date de idei – propuneri de teme de cercetare, care să 

reflecte interesul comunității academice UTCB în activități de cercetare (până în 
momentul de față, ca urmare a acestei inițiative s-au primit 12 propuneri din partea 
membrilor UTCB).  Ideea inițiativei și propunerile au fost prezentate în cadrul grupului 
de lucru WG7 – Coastal Engineering Institute. Una dintre aceste propuneri a stat la 
baza discuțiilor pentru depunerea unui proiect comun din partea alianței EU-
CONEXUS în cadrul call-ului ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities 
2021; 

 participarea și implicarea activă în depunerea (câștigătoare) a proiectului Horizon 2020 
EU-CONEXUS Research for Society și a depunerii proiectului Horizon 2020 Systemic 
solutions for Biodiversity and Ecosystem Services Restoration towards strengthening 
resilience to environmental stressors in the context of climatic and socio-economic 
uncertainties -TERRAQUA. În ambele proiecte sunt implicați toți partenerii EU-
CONEXUS; 

 participarea activă  în grupurile de lucru din WP4 – Joint Research, cu rezultate în 
diseminarea call-urilor și acțiunilor, mobilitatea cercetătorilor (apel lansat),  lansarea 
procedurii EU-CONEXUS Project Development Fund, elaborarea de proceduri 
comune pentru laboratoare etc. 

 

2. Revizuirea regulamentelor UTCB ce reglementează activitatea de CDI 
în acord cu cele mai bune practici de cooperare interinstituțională și 
internațională; 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a activității de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 
(ROF-CDI), document aprobat în Ședinta Senatului UTCB din 29.03.2018, se află în curs de 
actualizare prin integrarea propunerilor venite din partea facultăților din universitate și a 
membrilor comunității academice din UTCB.  În cursul anului 2021 se va prezenta către 
structurile UTCB care avizează și aprobă o formă finală a regulamentului. 

3. Diversificarea ofertei de servicii specializate de CDI oferite industriei și 
mediului economic; 

Pe baza nevoilor identificate și a cerințelor venite din partea mediului economic / industrie, 
gama de servicii oferite de UTCB este într-o continuă dezvoltare.  

Tipurile de servicii oferite in domeniul CDI se pot sintetiza într-o listă care se poate identifica 
cu domeniile si direcțiile de cercetare definite de centrele de cercetare și laboratoarele din 
UTCB, listă care nu este exhaustivă, ci exemplificativă: cercetări teoretice și experimentale, 
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modelare numerică, soluții constructive, rapoarte de încercare, prestări servicii, consultanță, 
expertizare, verificare proiecte, agrementarea echipamentelor în laboratoare autorizate etc. 

4. Cooperarea susținută cu absolvenții UTCB care au dobândit reputație 
științifică internațională; 

Acest proces se află în curs de promovare/dezvoltare prin intermediul facultăților din 
universitate și a membrilor comunității academice din UTCB. 

5. 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); 

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 inregistrate, pana in acest moment, 22 infrastucturi de cercetare. Fata de 
anul 2019 se observa o crestere a vizibilitatii infrastructurilor de cercetare si 
urmatoarele 19 sunt active si sunt vizibile in mediul on-line: 
1. Boundary Layer Wind Tunnel 1 (TASL 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 infrastructure for monitoring the impact of roads and railways 
on the environment 
8. Research facility for indoor environmental quality and building physics 
9. Water and wastewater pilot plants and research facilties 
10. Combustion Processes and Thermal Equipments Laboratory 
11. Research Center on Mineral Wastes Valorization in Construction 
Materials (CC-VADEMC) 
12. Research Centre and Laboratory for Geotechnical Engineering, 
Foundations and Environmental Geotechnics 
13. Advanced Research Center in Strength of Materials "Prof. Panaite 
Mazilu" - CAREM 
14. Thermal engineering research center 
15. Technological equipment engineering in construction 
16. Research Infrastructure for Building Materials 
17. Enviromental protection laboratory - ATM- ECO- LAB 
18. Geodetic engineering measurements and spatial data infrastructures - Research Center 
19.  Roads and airports - Research Center 
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6. Utilizarea bazelor de date pentru raportarea anuală unitară a 
rezultatelor cercetării; 

Prin continuarea parteneriatului UTCB cu Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare-
Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România – ANELIS PLUS și semnarea in 
august 2020 a contractului la nivel național pentru accesul la cele mai importante baze de 
date internaționale, UTCB asigură accesul comunității academice la resursele de 
documentare respective, astfel încât rezultatele cercetării se crească nivelul raportărilor 
unitare solicitate.        

7. Identificarea surselor de finanțare pentru reabilitarea infrastructurii de 
cercetare de la Murighiol în contextul implementării proiectului EU-
CONEXUS; 

8. Continuarea acordării premiilor anuale pentru excelența în cercetare; 

În anul 2020 "Gala Premiilor de Excelență în Educație și Cercetare" nu a fost organizată din 
cauza situației epidemiologice, dar pentru viitor ne propunem ca evenimentul sa se desfășoare 
și să fie continuată tradiția începută pe data de 12 decembrie 2016, când a fost organizată 
prima ediție a "Galei Premiilor de Excelență în Educație și Cercetare".    

9. Asigurarea accesului la resursele de documentare științifică prin 
continuarea asocierii la Anelis Plus 2020 și asigurarea contribuției 
financiare la acest program; utilizarea resurselor de documentare 
comune ale EU-CONEXUS 

Asigurarea accesului la resursele de documentare științifică prin continuarea asocierii cu 
ANELIS+ 

În condițiile închiderii la 31 decembrie 2016 a proiectului ANELIS Plus și deci expirarea 
oricăror obligații a existat o colaborare intre Asociația Anelis Plus și reprezentanții editurilor în 
vederea continuării accesului la resursele electronice. Accesul la bazele de date de care 
dispune U.T.C.B. se face fie de la calculatoarele din campusul universitar, pe baza IP-ului 
calculatoarelor, fie prin acces mobil. În aceste condiții situația statistică a numărului de 
accesări pe anul 2020 a fost de 52.767  IP și 58.012 acces mobil după cum urmează: 

 Platforma / Baza de date 
 IP 
 Science Direct FC 40.602 
 Springerlink 6.386 
 Clarivate Analytics 5.779 
 Acces mobil 
 Science Direct FC 32.777 
 Springerlink 2.404 
 Clarivate Analytics 22.831 

În data de 18 iulie 2017, a fost semnat, de către Asociația Anelis Plus, MDRAPFE și MCI, în 
cadrul Programului Operațional Competitivitate, contractul de finanțare pentru Proiectul Acces 
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național electronic la literatura științifică pentru susținerea sistemului de cercetare și educație 
din România — Anelis Plus 2020. 

Prin acest Proiect, Asociația oferă 75% din costurile totale, prin absorbția de fonduri 
nerambursabile, urmând ca procentul de 25 să fie asigurat prin cofinanțarea de către instituțiile 
membre participante în Proiect. Contribuția UTCB depășește 150.000 Euro. 

Proiectul este dezvoltat pe 2 componente majore, obligatorii și echivalente ca importanță: 

Componenta 1: Dezvoltarea unui depozit național de documente științifice, prin achiziția de 
arhive de publicații electronice de specialitate, pentru a asigura accesul comunității științifice 
la informații care să acopere perioade extinse de timp pe domenii/ tipuri de documente 
diverse. 

Componenta 2: Asigurarea accesului comunității științifice din România la resurse electronice 
științifice (cele mai importante platforme electronice de reviste științifice în format text integral 
din lume, astfel încât să se asigure continuitatea accesului la minim 60% din literatura științifică 
de cercetare cu factor de impact relevant Thomson ISI și baze de date bibliografice și 
bibliometrice), în scopul susținerii cercetării, inovării și stimulării producției științifice proprii. 

Componenta 1 este inclusă pentru prima dată într-un proiect de acest fel, este o condiție 
obligatorie pentru accesarea fondurilor nerambursabile și nu a făcut obiectul contractelor 
anterioare, încheiate pentru perioada 2009, respectiv 2013-2016. În acest context, unul dintre 
indicatorii de realizare prevăzuți în Anelis 2020 este și numărul de arhive cu reviste de 
specialitate în text integral achiziționate. 

În cadru noului proiect, UTCB beneficiază de acces la resurse științifice de informare și 
documentare pe bază de IP și accesul mobil la resursele electronice de informare și 
documentare abonate, respectiv ScienceDirect Freedom Collection Journals ACCES, 
Springelink journals, Thomson Web of Knowledge. 

Accesul la arhivele de reviste științifice și cărți electronice achiziționate, conform resurselor 
abonate și contribuției achitate, disponibile în depozitul național de documente și/sau pe 
website-ul editurii furnizoare ScienceDirect ARHIVE  NATIONALE, Springer Arhive, Thomson 
Web of Knowledge Arhive, ScienceDirect ARHIVE CURENTE 2016, cărți electronice. 

10. Concentrarea resurselor publicistice valoroase pe jurnalele UTCB 
“Romanian Journal of Transport Infrastructure” (indexat ISI) și 
“Mathematical Modelling in Civil Engineering” (în vederea indexării 
ISI de către Thomson Reuters); 

Concentrarea resurselor publicistice și manageriale pe jurnalele UTCB în vederea indexării 
ISI de către Thomson Reuters (Romanian Journal of Transport Infrastructure) 

1. Revista -ROMANIAN JOURNAL OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

 https://sciendo.com/journal/RJTI   
 ISSN 2286-2218 
 ISSN-L 2286-2218 
 Echipa editorială: 
 Redactor șef: Carmen Răcănel 
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 Redactor executiv: Adrian Burlacu 
 Comitet de redactie: Alina Burlacu, Ștefan Lazǎr, Mihai Lobazǎ, Claudia Petcu, Ionut 

Radu Racanel, Flaviu Nică 

Este o revistǎ a centrului de cercetare “DRUMURI SI AEROPORTURI” din anul 2012, indexata 
pe Web of Science începând cu volumul 5 (anul 2016).  

Bazele de date în care este indexată revista:  Baidu Scholar; CNKI Scholar (China National 
Knowledge Infrastructure); CNPIEC – cnpLINKer; Dimensions; DOAJ (Directory of Open 
Access Journals); EBSCO (relevant databases); EBSCO Discovery Service; Engineering 
Village; Google Scholar; Inspec; Japan Science and Technology Agency (JST); J-Gate; 
JournalTOCs; KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders); 
MyScienceWork; Naver Academic; Naviga (Softweco);  

Primo Central (ExLibris);  ProQuest (relevant databases); Publons;  

QOAM (Quality Open Access Market); ReadCube; Semantic Scholar; Summon (ProQuest); 
TDNet; TEMA Technik und Management; Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb; WanFang 
Data; Web of Science - Emerging Sources Citation Index; WorldCat (OCLC);  

Tematica revistei:  

 Infrastructura de transport: drumuri, poduri, tuneluri, cai ferate, geotehnica 
 Limba textului: englezǎ 
 Periodicitate : de 2 ori pe an (lunile iulie si decembrie) 
 Format: on-line 
 Numele institutiei emitente : U.T.C.B. 
 Editura : CONSPRESS si DE GRUYTER OPEN 

 

2. Revista - SCIENTIFIC JOURNAL –Seria: Mathematical Modelling in Civil 

 Engineering 
 ISSN: 2066-6926   
 E – ISSN: 2026 - 6934 
 Responsabil: Conf.dr.ing. Florin Băltărețu 
 Redactor sef: Conf.univ.dr.ing. Mihail Iancovici 
 Redactor executiv: Ing. Anca Lobază 

Revista Mathematical Modelling in Civil Engineering (MMCE) este o revistă a Universității 
Tehnice de Construcții București (U.T.C.B.). Din anul 2005, MMCE servește comunității 
inginerilor constructori, contribuind la promovarea cercetarii naționale și internaționale în 
domeniul Ingineriei civile.  

MMCE publică articole care prezintă rezultate actuale ale cercetării științifice și ale practicii în 
domeniu. 

MMCE tratează o gamă largă de problematici din domeniul Ingineriei Civile și acceptă spre 
publicare articole cu un standard ridicat de calitate, elaborate atât de membri din mediul 
universitar și de cercetare, precum și de profesioniștii din industria de profil. MMCE urmărește 
reflectarea evoluțiilor dezvoltărilor teoretice și a aplicațiilor practice din domenii precum: 
Construcții civile și Inginerie structurală, Științele pământului și ale mediului, Termotehnica, 
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Fenomene de transport, Structuri pentru fundații si Inginerie hidraulică. (vizitați: 
http://mmce.rs.utcb.ro/) 

Revista MMCE publică doar lucrări de cercetare științifică, care respectă reglementările 
privind etica cercetarii, drepturile de autor și proprietate intelectuala (a se vedea 
http://publicationethics.org/).  

MMCE realizează preliminar, analiza automată a lucrărilor, în ce privește conformitatea cu 
standardele de etică a cercetării.  

În perioada 2013-2019 U.T.C.B. a colaborat cu DeGruyter (denumit acum SCIENDO), fapt 
care a sporit vizibilitatea revistei atât în baze de date internaționale cât și în câteva mii de 
biblioteci electronice: Baidu Scholar; CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure); 
CNPIEC; DOAJ (Directory of Open Access Journals); EBSCO (relevant databases); EBSCO 
Discovery Service; Genamics JournalSeek; Google Scholar; Inspec; Japan Science and 
Technology Agency (JST); J-Gate; JournalGuide; JournalTOCs; KESLI-NDSL (Korean 
National Discovery for Science Leaders); Microsoft Academic; Naviga (Softweco); Primo 
Central (ExLibris); Publons; ReadCube 

Summon (Serials Solutions/ProQuest); TDNet; Ulrich's Periodicals; Directory/ulrichsweb; 
WanFang Data; WorldCat (OCLC) 

Începând cu anul 2013 revista are apariție numai on-line: http://mmce.rs.utcb.ro/ 

Din 2021 se reia colaborarea cu DeGruyter. 

11. Stimularea organizării conferințelor internaționale și a celor naționale 
cu participare internațională; 

Organizarea conferințelor internaționale și a celor naționale cu participare internațională 

Din cauza pandemiei de COVID-19 in 2020 au fost organizate doar doua manifestari stiinfitice 
internaționale și naționale cu participare internațională. 

1. EENVIRO – Sustainable Solutions for Energy and Environment, Manifestarea științifică 
națională cu participare internațională organizată de UTCB, Facultatea de Inginerie a 
Instalatiilor, Dep. STHPA, centrul de cercetare: CAMBI;  

2. SPIELWIESE ZOOM, ediția 2020: Al VI-lea Colocviu Internațional de Germanistica 
Aplicată, VI. Internationales Colloquium Zur Angewandten Germanistik, Manifestarea 
științifică internațională, organizată de UTCB, FILS, DLSC, Universitatea București, 
Universitatea Taras Shevcenko din Kiev, Universitatea din Viena. 

În perioada martie 2020 – martie 2021 au fost organizate la UTCB, în mediul virtual, prelegeri 
și sesiuni de comunicări științifice ale unor cadre didactice din străinătate după cum urmează:  

No. Nume   Universitate/Instituție   Keynote lecture 
1 Prof. Richard de Dear 

 

University of Sydney, 
Australia 
 

Nudging the adaptive thermal 
comfort model 
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2 Prof. Tengfei (Tim) 

Zhang 

 
 

Tianjin University 
and Dalian University, 
China  
 

COVID-19 exposure risk in 
lavatories of aircraft or high-
speed rail during the pandemic 

3 Prof. Cao Guangyu  

 
 

Norwegian University 
of Science and 
Technology 

Protected occupied zone 
ventilation reducing personal 
exposure to airborn pollutant 

4 Dr. Leon Wang 

 
 

Associate Professor 
and member of the 
Centre for Zero Energy 
Building Studies 

 

Global Environmental Multiscale 
and Urban Microclimate Modeling 
of Extreme Events and Their 
Impacts on Buildings 
 

5 Prof. Manuel Carlos 
Gameiro da Silva 

 

Faculty of Science and 
Technology of the 
University of Coimbra 

 

The transmission modes of 
COVID-19 
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III.  Asigurarea calității 

În conformitate cu Planul Strategic al UTCB pentru perioada 2020-2024, Departamentul de 
Managementul Calității a acționat în cursul anului 2020, în vederea consolidării sistemului de 
asigurare a calității existent, precum și dezvoltării și extinderii îmbunătățirii calității, 
propunându-și să conserve tot ceea ce a funcționat bine în perioada 2016-2020, să îndrepte 
disfuncționalitățile observate și/sau semnalate de comunitatea UTCB și de factorii interesați 
relevanți și să valorifice oportunitățile previzionate. 

Pentru creșterea continuă a calității proceselor, UTCB a avut și are în permanență, 
preocuparea de a răspunde criteriilor de performanță prevăzute în „standardele și indicatorii 
de performanță” din metodologia de evaluare externă a Agenției Române de Asigurare a 
Calității în Învățământul Superior. 

Ținând seama de prevederile Contractului de management încheiat între Senatul Universității 
Tehnice de Construcții București și Rectorul UTCB și având în vedere obiectivul de a menține 
o înaltă calitate a serviciilor de instruire și de cercetare-dezvoltare, în urma activităților 
desfășurate în cursul anului 2020, putem afirma că aceste deziderate au fost îndeplinite. 

Anul 2020 a reprezentat o adevărată provocare pentru toți membri Universității, având în 
vedere pe de o parte sarcinile multiple cu care ne-am confruntat, iar pe de altă parte condițiile 
deosebite la care a trebuit să ne adaptăm, generate de pandemia COVID. 

Activitățile desfășurate s-au concentrat asupra următoarelor aspecte: 

 Pregătirea documentelor privind  evaluarea externă a calității educației academice în 
UTCB efectuat de ARACIS în perioada Martie - Decembrie 2020 

 Asigurarea recertificării Sistemului de Managementul Calității la nivelul UTCB 
 Dezvoltarea și implementarea Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul 

UTCB 

Pregătirea pentru evaluarea instituțională a început încă din vara anului 2019, în ideea că 
procesul de evaluare va începe în primăvara anului 2020, dar datorită situației generate de 
pandemia COVID, acesta s-a prelungit până în Decembrie 2020.  

Pe lângă analiza capacității instituționale a UTCB, a eficacității educaționale și a 
managementul calității în UTCB, au fost evaluate un număr de 6 programe de studii de licență 
(Construcții civile, industriale și agricole, Inginerie a instalațiilor, Căi ferate drumuri și poduri, 
Măsurători terestre și cadastru, Amenajări și construcții hidrotehnice, Utilaje tehnologice 
pentru construcții). 

Rapoartele de evaluare privind verificarea îndeplinirii standardelor și a indicatorilor de 
performanță au evidențiat îndeplinirea acestora în cea mai mare parte și doar două aspecte 
din cele 113 analizate, fiind parțial îndeplinite. 

Ca rezultat al evaluării, se precizează că UTCB asigură derularea activităților de educație și 
cercetare științifică în condiții bune, prin apelarea la bunele practici rezultate din experiența 
proprie sau prin comparație cu universități similare din țară sau străinătate, primind acceptul 
pentru acordarea calificativului: “ GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”. 
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Recomandările comisiei de evaluare au darul de a crea premisele îmbunătățirii calității 
procesului didactic și de cercetare-dezvoltare asupra cărora ne vom concentra în perioada 
următoare pentru corectarea lor. Printre acestea, enumerăm: 

 Aplicarea mecanismului auto-sesizării în activitatea Comisiei de etică în cazul în care 
apar elemente care pot constitui abateri de la deontologia profesională și de la 
comportamentul academic și care ajung la nivelul conducerii UTCB pe cale 
administrativă sau juridică 

 Creșterea vizibilității politicii de asigurare a calității în ansamblul strategiei definite de 
instituție 

 Revizuirea permanentă a Regulamentului CEAC și a procedurilor aferente în raport 
cu schimbările legislației, metodologiilor și ghidurilor privind asigurarea calității; 

 Actualizarea, ori de câte ori este cazul, a Comisiei de evaluare și asigurare a calității 
și a structurilor acesteia la nivelul facultăților; 

 Implicarea mai consistentă a comisiilor de asigurare a calității de la nivelul facultăților 
în monitorizarea procesului de implementare a procedurilor legate de calitatea 
procesului didactic 

Una din observațiile comisiei de evaluare pe care ne-am însușit-o și pe care am corectat-o 
imediat a constat în existența unei neconcordanțe între sistemul de asigurare al  
managementului calității în universitate, față de cel pe care îl dispune ultima Hotărâre de 
Guvern referitoare la managementul calității. Procesul de management și asigurare a calității 
s-a derulat în cadrul universității prin intermediul Consiliului Calității, în timp ce Hotărârea de 
Guvern impune existența Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) la nivelul 
Universității și la nivelul facultăților.  

Comisiile CEAC își desfășoară în prezent activitatea, fiind concentrate pe evaluarea cadrelor 
didactice pe mai multe paliere, evaluarea colegială, evaluarea studenților, autoevaluarea, și 
analizează îmbunătățirea criteriilor. 

În calitate de furnizor de servicii educaționale și de cercetare științifică UTCB are obligația de 
a  implementa și certifica un Sistem de Managementul Calității, pe baza standardului SR EN 
ISO 9001/2015. 

În cursul anului 2020 s-au desfășurat activități de actualizare a documentelor Sistemului de 
Management al calității astfel încât Universitatea Tehnică de Construcții București a obținut 
recertificarea acestui sistem conform standardului SR EN ISO 9001:2015 și a Acordului SR 
IWA 2:2009. Acordul SR IWA 2:2009 este destinat să ajute organizațiile educaționale să 
coreleze conceptele din standardele ISO ale sistemelor de management al calității cu 
practicile din domeniul educației, la nivelul universităților (atât pentru procesele didactice cât 
și pentru cele de cercetare științifică). Sistemul de Managementul Calității s-a auditat în 
vederea recertificării UTCB în luna aprilie 2020. 

Sistemul de management al calității din cadrul UTCB este conceput astfel încât să fie suficient 
de cuprinzător pentru a îndeplini obiectivele calității, pentru a răspunde standardelor de bază, 
pentru a aprecia și evalua influența riscurilor asociate obiectivelor.  

Documentația Sistemul de management al calității din cadrul UTCB cuprinde proceduri 
specifice pentru procesul de învățământ, care încep de la planificarea programelor de studii 
și continuă cu evaluarea proceselor didactice și monitorizarea periodică a acestora. 

Documentele componente ale Sistemului de Management al Calității sunt: 



      
  
 

70 
 

 MC-04 Manualul calității; 
 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 și funcționare – 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 Acțiuni preventive și corective; 
 PO-01 Elaborarea documentelor sistemului de management al calității; 
 PO-03 Trasabilitatea proceselor didactice; 
 PO-04 Instruire personal; 
 PO-05 Analiza efectuată de managementul universității asupra sistemului 

calității; 
 PO-06 Controlul și evaluarea procesului didactic; 
 PO-07 Proiectarea și dezvoltarea programelor de studii; 
 PO-08 Elaborarea, aprobarea și administrarea statelor de funcțiuni;  
 PO-09 Elaborarea, aprobarea și administrarea programelor analitice;  
 PO-10 Evaluarea performanțelor profesionale ale cadrelor didactice;  
 PO-11 Implementarea proiectelor;  
 PO-12 Evaluarea satisfacției clienților;   
 PO-13 Realizare serviciu UTCB – DMCDI;   
 PO-14 Editare, multiplicare, arhivare. 

Procedurile stabilesc principiile, metodele și criteriile în baza cărora se inițiază elaborarea, 
aprobarea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor de studiu și a planurilor de 
învățământ în cadrul UTCB, indiferent de specializare și indiferent de nivelul serviciului 
educațional (licență, masterat, doctorat), în vederea asigurării calității educației, a satisfacerii 
așteptărilor beneficiarilor și a standardelor de calitate din învățământul superior. Prin aplicarea 
procedurilor se realizează: 

 asigurarea sistemului de competențe necesare unui absolvent, indiferent de 
specializare, asigurarea compatibilității structurii curriculare de la UTCB cu cele ale 
unor universități europene de prestigiu, ca element important pentru recunoașterea 
diplomelor UTCB în țările Uniunii Europene; 

 corelarea planurilor de învățământ ale facultăților din cadrul UTCB; 
 îmbunătățirea corelării planurilor de învățământ cu programele analitice ale 

disciplinelor curriculare și evitarea suprapunerilor tematice redundante (cu excepția 
cazurilor în care sunt dezvoltate și aprofundate cunoștințele din amonte pe fluxul 
educațional, cu scopul dezvoltării și aprofundării domeniului de studiu). 

Obiectivele specifice măsurabile urmărite pentru creșterea calității în Universitatea Tehnică 
de Construcții București au fost: 

Nr. 
crt. 

Obiectivele calității Activitățile propuse Responsabilități 
Termene de 

realizare 
Îndeplinirea 
obiectivelor 
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1. 
 

Creșterea calității 
proceselor 
didactice. 

Auditul disciplinelor; 
Îmbunătățirea politicii în 
domeniul calității. 
 

Prorector cu 
activități 
didactice; 
Decanii 
facultăților 
Directorii de 
departamente 
Departamentul 
de Management 
al calității. 

Permanent A fost 
continuată 
activitatea de 
audit a 
disciplinelor la 
nivelul 
facultăților  

 2. 
 

Instruirea 
personalului propriu 
în domeniul 
asigurării și al 
managementului 
calității activităților 
didactice și de 
cercetare. 

Întocmirea programului 
anual de instruire in 
domeniul S.M.C.; 
Perfecționarea pregătirii 
personalului prin 
participarea la instruiri. 
 

Departamentul 
de Management 
al Calității 
UTCB. 

Conform 
programului 
de instruire 

S-a respectat 
programul de 
instruire 

3 Auditul S.M.C. 
conform 
standardului SR EN 
ISO 9001 : 2015. 

Audit de recertificare. Departamentul 
de Management 
al Calității. 

aprilie 2020 A fost efectuat 
auditul  

4 Implementarea 
rezultatelor 
procesului de 
evaluare în cadrul 
planurilor de 
învățământ și a 
fișelor disciplinelor 
pentru ciclul I 
licență și ciclul II 
master 

Revizuirea Planurilor de 
învățământ cu 
aprobarea Consiliilor 
profesorale 

Consiliile 
Profesorale 
Decanii 
facultăților 
Directorii de 
departamente 
 

Anual Îndeplinit 

 
5. 
 

Evaluarea 
periodică a calității 
activităților 
personalului 
didactic în scopul 
promovării pe alte 
funcții. 

Evaluarea de către 
studenți a personalului 
didactic; 
Evaluarea colegiala; 
Prelucrarea rezultatelor 
evaluării. 

Decani; Directori 
de 
departamente; 
Consiliul calității; 
Departamentul 
de Management 
al Calității.  

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

6. 
 

Îmbunătățirea 
periodică a nivelului 
indicatorilor de 
performanță pentru 
criteriile de 
evaluare a calității 
de nivel de UTCB. 
Propuneri de 
îmbunătățire a 
indicatorilor de 
performanta. 

Analiza indicatorilor de 
performanță privind 
domeniile și criteriile de 
asigurare a calității. 

Consiliul de 
administrație.  

Permanent Proces 
permanent 

7. 
 

Îmbunătățirea 
activității în cadrul 
Scolii doctorale. 

Analiza rezultatelor 
obținute în cadrul Școlii 
doctorale. 

Școala 
doctorală; 
Director Scoală 

Permanent Proces 
permanent 
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Doctorală; 
Conducători de 
doctorat. 

8. 
 

Promovarea 
continuă la nivelul 
UTCB a principiului 
“orientării către 
client“. 

Asigurare de servicii 
de consultanță pentru 
studenți; 
 
 
 
Perfecționarea 
chestionarelor de opinie. 

Consiliul de 
administrație; 
Rector; 
 Prorectorul cu 
activitatea 
didactică; 
Departament de 
Consiliere și 
Orientare în 
Carieră; 
Departament de 
Managementul 
Calității. 

Permanent 
 
 
 
 
 

Proces 
permanent 

9. 
 
 
 

Creșterea 
numărului de lucrări 
publicate de către 
cadrele universitare 
din UTCB în reviste 
cotate în baze de 
date internaționale. 

Elaborarea și publicarea 
de studii în reviste de 
prestigiu din țară și din 
străinătate, participarea 
la manifestări științifice 
naționale și 
internaționale. 

Colectivul de 
cadre didactice 
al UTCB. 

Permanent Proces 
permanent 

10. 
 
 
 

Îmbunătățirea 
activității de 
cercetare științifică 
la nivelul 
facultăților/ 
departamentelor 
din UTCB. 

Încurajarea activității de 
cercetare în parteneriat 
cu mediul de afaceri;  
Dezvoltarea proiectelor 
de cercetare inter-
departamente  și inter-
facultăți. 

Prorectorul cu 
activitatea de 
cercetare 
științifică; 
Departamentul 
de Management 
al Cercetării, 
Dezvoltării și 
Inovării 
(D.M.C.D.I.) 

Permanent Proces 
permanent 

11. 
 
 

Îmbunătățirea 
sistemului de 
promovare a 
imaginii UTCB. 
 
 

Creșterea numărului 
materialelor de 
promovare ale UTCB în 
limba română și în limbi 
străine; 
Diversificarea 
informațiilor pe site-ul 
UTCB în limba română și 
engleză; Diversificarea 
parteneriatelor pentru 
promovarea imaginii 
UTCB pe plan național și 
internațional. 

Senatul UTCB, 
Consiliul de 
administrație; 
Departamentul 
de Relații 
Internaționale. 

Permanent Proces 
permanent 

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol care au ca obiectiv 
aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia și se bazează evaluarea riscurilor. 

În acest sens, Departamentul de Managementul Calității împreună cu Comisia de 
Monitorizare, Secretariatul Tehnic și Biroul de Audit Intern s-a implicat activ pe tot parcursul 
anului 2020 în actualizarea registrului riscurilor, pornind de la identificarea acestora de la 
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nivelul fiecărei structuri organizatorice. Aceasta a reprezentat un efort semnificativ din partea 
tuturor participanților, având în vedere și celelalte activități în care au fost implicați. 

Registrul riscurilor actualizat și aprobat de Senat este un instrument important în luarea 
deciziilor la nivelul departamentelor, facultăților și Universității și în stabilirea măsurilor de 
gestionare a riscurilor, care și-a dovedit eficiența prin dezvoltarea sau actualizarea de 
proceduri care să conducă la îmbunătățirea activității în ansamblu Universității. În acest sens 
amintim procedurile de sistem PS-01 Managementul Riscurilor, PS-01B Elaborare documente 
de control intern, PS-02 Semnalarea Neregularităților, PS-03 Inventarierea funcțiilor sensibile,
 PS-04 întocmire actualizare registru riscuri și Inventarul Funcțiilor Sensibile, Procedura 
privind verificarea aplicării  măsurilor sanitare și de protecție în perioada pandemiei cu Covid-
19. 

Totodată, în vederea dezvoltării bazei de date de la nivelul universității cu toate procedurile, 
regulamentele, metodologiile și instrucțiunilor, am procedat împreună cu Comisia de 
Monitorizare, Secretariatul Tehnic și Biroul de Audit Intern la actualizarea acestora. Până în 
acest moment, Senatul a aprobat un număr de 109 proceduri, regulamente și metodologii de 
la toate structurile organizatorice care au fost incluse în documentele necesare evaluării 
instituționale și care au asigurat aprecierea comisiei de evaluare. 

În baza autoevaluării asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 
2020, acesta este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern 
managerial, ținând seama de faptul: 

 Comisia de monitorizare este funcțională; 
 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este parțial 

implementat și actualizat anual; 
 Procesul de management al riscurilor este parțial organizat și monitorizat; 
 Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 85 % din totalul activităților 

procedural inventariate; 
 Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și 

activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță. 

Obiectivul pe care ni l-am propus este ca în anul 2021, sistemului de control intern managerial 
să devină conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial. 

1. Constituirea de baze de date la nivelul universității și la nivelul 
facultăților, departamentelor și al altor compartimente distincte, cu 
informațiile de bază privind standardele calității și reglementărilor 
legale naționale, europene și internaționale din domeniul calității, cu 
focalizare pe calitatea academică din învățământul superior și din 
cercetarea științifică, inovarea și dezvoltarea tehnologică, precum și 
actualizarea permanentă a acestor informații. 

Departamentul de Managementul Calității este în proces de colectare a informațiile de bază 
privind standardele calității și reglementărilor legale naționale, europene și internaționale din 
domeniul calității. 
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2. Includerea unui capitol distinct cu informațiile standardizate și 
principalele reglementări legislative naționale și europene privind 
calitatea academică, în viitoarea ediție a volumului de Proceduri și 
Documentații pentru Managementul Proceselor Educaționale, 
elaborat de către Departamentul de Managementul Calității și 
Consiliul de Administrație din UTCB și editat de către Editura 
Conspress. 

Este în curs de pregătire ediția a cincea a volumului de Proceduri și Documentații pentru 
Managementul Proceselor Educaționale, în care va fi inclus un capitol distinct cu informațiile 
standardizate și principalele reglementări legislative naționale și europene privind calitatea 
academică. 

3. Instituirea controlului periodic de către Departamentul de 
Managementul Calității din UTCB privind implementarea, aplicarea și 
funcționarea tuturor procedurilor de management al calității în 
universitate și la nivelul entităților componente ale acesteia. Analiza 
periodică a modului de implementare și aplicare permanentă a 
procedurilor de management al calității la nivelul facultăților, 
departamentelor și al altor componente din UTCB, și raportarea 
ierarhică a rezultatelor analizei și a concluziilor către decani și către 
Directorul Departamentului de Management al Calității din UTCB. 

Împreună cu Comisia de Monitorizare, Secretariatul Tehnic și Biroul de Audit Intern, 
Departamentul de Managementul Calității a analizat pe parcursul anului 2020 modul de 
implementare și aplicare permanentă a procedurilor de management al calității la nivelul 
facultăților, departamentelor și al altor componente din UTCB, raportând ierarhic rezultatele 
analizelor. 

 

4. Actualizarea permanentă, promptă și eficientă a procedurilor de 
management al calității, în vederea corelării cu orice elemente 
externe sau interne universității, care impun modificarea acestora. 
Actualizarea permanentă și promptă a Regulamentelor, 
Metodologiilor, Procedurilor și a Cartei Universitare în vederea 
corelării cu procesele evolutive interne sau externe și cu elementele 
noi care impun modificări ale acestora. 

Procesul de actualizare a procedurilor de management este permanent, pentru aceasta având 
sprijinul tuturor structurilor din cadrul UTCB. 
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5. Asigurarea recertificării Sistemului de Management al Calității bazat 
pe managementul riscurilor. 

Universitatea Tehnică de Construcții București a obținut recertificarea acestui sistem conform 
standardului SR EN ISO 9001:2015 și a Acordului SR IWA 2:2009, auditul fiind planificat să 
aibă loc în luna aprilie 2021. 

IV.  Studenți 

1. Continuarea dialogului deschis cu studenții, cu păstrarea echilibrului 
relațiilor acestora cu restul comunității academice din UTCB; 
continuarea excelentei colaborări cu Asociația Studenților la 
Construcții din București și diversificarea parteneriatul cu ASCB 

În anul 2020 în perioada de pandemie a existat o comunicare permanentă cu studenții, 
încercând să facem cât mai ușoară tranziția către mediul virtual și de asemenea pentru 
asigurarea cazării acestora în căminele UTCB respectând toate normele de igienă în vigoare. 

Dialogul deschis și dezbaterea problemelor a fost principalul mod de comunicare cu studenții, 
organizând multe sesiuni de întâlnire în mediul on-line având ca obiective diverse, de la 
schimbarea regulamentelor de interese pentru studenți până la modul de cazare. 

Asociația Studenților la Construcții din București a rămas un partener de încredere și de sprijin 
pentru UTCB, colaborând deschis la toate activitățile întreprinse. 

2. Dezvoltarea unei culturi a feedback-ului din partea studenților cu 
privire la activitatea de predare și a modului în care sunt evaluați de 
către cadrele didactice 

Momentan este în dezbatere în Consiliul de Administrație atât regulamentul privind activitățile 
studenților în care se face referire la evaluarea studenților cât și procedura operațională care 
face referire la evaluarea cadrelor didactice de către studenți. 

3. Consultarea reprezentanților studenților din ASCB și Consiliile 
Facultăților și Senat la desemnarea mentorilor de an și de grupă, 
precum și a studenților din echipele de audit ale disciplinelor 

Procesul este în curs de imlementare. 

4. Analiza regulamentelor interne ale universității care fac referire la 
drepturile studenților și armonizarea permanentă a acestora cu 
legislația națională; întărirea reprezentării studenților în cadrul 
comisiilor pentru burse, cazări și tabere studențești 

S-au modificat în colaborare strânsă cu studenții, următoarele regulamente: 
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 Codul drepturilor și obligațiilor studentului UTCB 
 Regulament privind organizarea programelor de studii în sistemul de credite transferabile 
 Regulament privind desfășurarea activităților didactice asistate prin comunicații 

electronice la distanță (on-line) pentru ciclurile de Licență și Master 
 Metodologiile de finalizare a studiilor de licență și master 
 Regulament privind acordarea burselor și altor forme de protecție socială pentru studenții 

din Universitatea Tehnică de Construcții București 

5. Realizarea unui studiu cu privire la participarea și interesul studenților 
în activitățile Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră și 
elaborarea unui set de direcții pentru satisfacerea nevoilor studenților 
reliefate în studiul menționat anterior 

Activități derulate de CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN 
CARIERĂ - CCOC în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, în rezumat și în extenso: 

In rezumat,  în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 activitatea desfășurată în cadrul CCOC 
poate fi rezumată în următoarele puncte: 

 10 prezentări tematice  efectuate de firme de prestigiu, ce desfășoară activități în 
domeniul construcțiilor; 

 prezentare a doua proiecte POCU derulate de UTCB care oferă posibilitatea consilierii 
studenților pentru dobândirea cunoștințelor antreprenoriale și de demarare a de afaceri 
personale;  

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

 promovarea unor anunțuri de angajare pentru studenți; 
 facilitarea depunerii unui număr de 92 CV din partea studenților, la diverse societăți 

comerciale; 
 realizarea unui număr de 5 de întâlniri de discuții pe teme de angajabilitate la care au 

participat un număr de 254 studenții din UTCB și reprezentanții unui număr de 5 
societăți comerciale; 

 
In extenso s-au efectuat următoarele activități de către CCOC : 

Distribuție revista oferte locuri de muncă 

 2 distribuiri a revistei „Angajatori de Top”; Catalyst, UTCB 
 
Solicitări angajare 

2020.02.01 – Oferta de angajare pentru 1 absolvent lansată de TAKENAKA Europe 
GmbH Romania 
2020.02.18 – Oferta de angajare inginer proiectant lansată de ALU DESIGN 
CONSTRUCTION CIVILE 
2020.02.25 –   Oferta de angajare pentru 2 absolvenți FCCIA, lansata de CONSSTAR 
CONSTRUCT SRL 
2020.03.01 Oferta de angajare lansată de CNAIR pentru ocuparea a 7 posturi de 
inginer in cadrul Directiei Ingineri si Analiza Documentatii 
2020.03.19 – Oferta de angajare pentru studenti/absolvenți Facultatea de Geodezie 
lansată de SC CIOBANU SRL 
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2020.03.23 - Oferta de angajare pentru ingineri/studenți proiectare instalatii lansată 
de S.C. VITASTAL CONSULTING S.R.L. 
2020.04.18  – Oferta de angajare pentru studenti in an terminal sau masteranzi ai 
Universitatii Tehnice de Constructii pentru a desfasura activitati de proiectare civila si 
structurala in domeniul petrol si gaze lansata de Enereco S.pA Fano 
2020.05-12  – Oferte de angajare pentru absolvenți FCCIA / FCFDP lansata de 
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE 
2020.06.02  – Oferta de angajare specialist vanzari electro-mecanic lansata de S.C. 
Leader ECO . Contact: eco@leader.ro 
2020.07.12  – Oferta de angajare pentru studenti ani terminali master sau absolventi 
FCCIA lansata de SOLARON CONSTRUCT SRL, 
2020.07.14  – Oferta de angajare student an terminal sau absolventpentru operare pe 
masini CNC lansata de S.C. GENERAL INTERFINISH S.R.L. 
2020.09.19 – Promovare oferta angajare  2 ingineri CFDP, 2 ingineri instalatii, 2 
ingineri CCIA, 3 ingineri ofertare/decontare/calitate, 1 inginer laborator incercari S.C. 
LEMACONS S.R.L.; Contact: office@lemacons.ro, tel:0749.260.006 
2020.09.26 – Anunț angajare: Vertical Design SRL pentru inginer ofertare. Contact: 
office@vertical.ro, tel: 0724.151.705 
2020.10.07 – Promovare oferta angajare inginer proiectant CCIA, societatea S.C 
Bugrid Engineering S.R.L. Contact: bugrid.engineering@gmail.com 
2020.10.15 – Promovare oferta angajare 2 ingineri FCCIA, societatea S.C OPEN 
Structures S.R.L. Contact: office@openstructures.ro 
2020.11.03 – Promovare oferta angajare ingineri ofertare/decontare/executie 
absolventi CCIA, societate cu sediul in Pitesti. Telefon Contact: 0756357428 
 
Alte activități derulate de CCOC pe perioada 01.01.2020 – 31.12.2020  
 
2020.06 – Workshop – Cum  să îți pregătești CV-ul 
2020.07 – Workshop – Cum  să te prezinti la un interviu pentru un job 
2020.07-08 – Târgul Virtual Hipo.ro pentru Absolvenți 2020 – Informare si consiliere 

studenți in concepere si redactare CV si Scrisoare de intenție 
2020.11.02 – Workshop – Sporirea șanselor de angajare a studenților pe piața muncii 

– Invitati din Piata Muncii 
2020.11.16 – Workshop – Abandonul universitar - de la cauze la rezolvare. Invitat domnul 
Marian CRACIUN – presedintele Asociatiei  Consilierilor din Romania 

2020.11.26 – Workshop – FII UN SUPER STUDENT  - CUM SA ÎNVEȚI EFICIENT 

Organizare prezentări tehnice + masă rotundă pentru studenții CCIA+IUDR, anul IV.  
Tabel acțiuni efectuate 

Nr. Data Ora Locația Numele 
societății 

Tema prezentării 

1 2020.03.06 14 – 15 Teams FARESIN Cofraje speciale 
2 2020.10.15 10 - 11 Teams FARESIN Sisteme moderne de cofraje 
3 2020.10.17 15 - 16 Teams FARESIN Sisteme moderne de cofraje 
4 2020.10.24 15 - 16 Teams FARESIN Cofraje speciale 
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Organizare prezentări tehnice pentru studenții FCCIA - Master Tehnologia si 
Managementul Lucrărilor de Construcții, an I. 

Tabel acțiuni efectuate 
Nr. Data Ora Locația Numele 

societății 
Tema prezentării 

1 2020.05.02 18 - 
20 

Teams HILTI Sisteme de ancoraje 

2 2020.05.09 18 - 
20 

Teams HILTI Aparate de măsură si 
determinări defecte 

3 2020.05.23 18 - 
20 

Teams FARESIN Sisteme speciale de cofraje 

 
Organizare prezentări tehnice + masă rotundă pe teme de angajabilitate pentru 

studenții FCCIA - Master Tehnologia si Managementul Lucrărilor de Construcții, an II. 
 
Tabel acțiuni efectuate 

Nr. Data Ora Locația Numele 
societății 

Tema prezentării 

1 2020.10.17 16 - 18 Teams HILTI Sisteme de ancoraje 

2 2020.10.24 16 - 18 Teams HILTI Aparate de măsură 

3 2020.11.13 16 - 18 Teams FARESIN Sisteme speciale de cofraje 

 

6. Susținerea necondiționată și totală a activității de voluntariat, a 
concursurilor și inițiativelor studențești care contribuie la creșterea 
nivelului de cunoștințe profesionale și a competențelor 
antreprenoriale ale acestora; stimularea dobândirii de competențe, 
abilități și aptitudini în contexte non-formale prin recunoașterea 
acestora, prin elaborarea unei metodologii de acordare a creditelor 
pentru activități de voluntariat care să ia în considerare inclusiv 
activitățile desfășurate în cadrul UTCB și ASCB 

În cadrul EU-CONEXUS s-a depus și câștigat un proiect pe linia de finanțare Erasmus+ care 
are ca obiectiv principal recunoașterea competențelor, abilităților și aptitudinilor dobândite în 
contexte non-formale. În cadrul proiectului este implicat Centrul de Consiliere și Orientare în 
Carieră și psihologi de la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

7. Dezvoltarea constantă a “UTCB Alumni” și aducerea absolvenților 
alături de universitate în procesul de promovare și dezvoltare a 
acesteia 

Platforma dedicată membrilor Alumni ai Universității Tehnice de Construcții București este în 
curs de definire. 
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8. Continuarea organizării Construct Fest și a decernării premiilor anuale 
pentru studenți 

Din cauza pandemiei ediția ConstructFEST2020 nu a avut loc, perioada de desfășurare a 
evenimentului fiind programată într-o perioadă care se afla în interiorul stării de urgență. 

9. Integrarea campusurilor UTCB în Smart Campus EU-CONEXUS; 
integrarea activităților culturale și sportive ale studenților UTCB în 
cele ale CONEXUS-EU 

Activitățile sportive din cadrul EU-CONEXUS au fost amânat din cauza pandemiei. 

10. Uniformizarea condițiilor de cazare și suplimentarea numărului de 
spații de învățare adecvate (săli de lectură) prin lucrări de investiții; 
gestionarea transparentă și în comun a operațiunilor de cazare de 
către administrație și studenții desemnați de ASCB 

Pentru prima oară în anul 2020 cazarea studenților în căminele UTCB s-au făcut după criterii 
preferențiale în funcție de anul de studiu și de performanțele academice. De asemenea s-a 
început actualizarea regulamentului de cazare luând în considerare normele de igienă și de 
cazare în vigoare.  

Studenții reprezentanți și membri asociației au participat la repartizarea locurilor de cazare și 
la rezolvarea tuturor problemelor apărute. 

11. Sprijinirea activităților dezvoltate și implementate de Societatea 
Antreprenorială Studențească (SAS); facilitarea legăturilor dintre SAS 
și mediul privat prin Consiliul Consultativ al UTCB; considerarea 
posibilității de a obține credite suplimentare pentru studenții care 
implementează proiecte în cadrul SAS, credite care să fie incluse în 
suplimentul la diplomă; organizarea de concursuri semestriale de 
proiecte prin care să fie premiate ideile inovative ale studenților din 
sfera antreprenoriatului 

În cadrul proiectului FDI Clar 2.0 s-au organizat o suită de 3 cursuri cu tematică de 
antreprenoriat și management cursurile s-au desfășurat online pe platforma Zoom. În cadrul 
cursului s-au dezvoltat competențelor atreprenoriale și management pentru 60 de studenți și 
absolvenți ai UTCB. 

S-a creat un chestionar care a fost distribuit atât către Consiliul Consultativ al UTCB cât și 
către alte companii din industrie. Chestionarul a fost distribuit și prin intermediul platformelor 
de social media. În total am primit 88 de răspunsuri.În urma interpretării chestionarului 
completat de angajații din industrie (absolvenți ai UTCB) s-au identificate mai multe probleme, 
dar doar 5 dintre acestea s-au regăsit într-un procent mai mare de 20% din răspunsuri. 
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S-au organizat două think tankuri desfășurate sub forma unor hackathloane, provocarea cea 
mai mare a fost organizarea acestora online. La think tankul organizat cu indistria au participa 
20 de persoane, iar la cel cu studenții au participat 25 de persoane.În urma organizării celor 
două think tankuri s-au identificat mai multe soluții la problemele definite de industrie, respectiv 
12 soluții, dar nu toate acestea se pot dezvolta în start-upuri. 

S-a organizat și evaluat un concurs de planuri de afaceri în luna a 7-a a proiectului. 

Platforma a fost creată și urmează să o folosim începând de la următorul proiect de 
antreprenoriat, iar aceasta va fi live până la sfârșitul proiectului. 
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S-au elaborat o revistă și materiale vizuale de promovare online și s-a îmbunătățit pagina 
SAS-UTCB pentru promovarea online a activităților din proiectul CLAR 2.0, care a ajute la 
dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților și absolvenților UTCB în prima lună a 
proiectului. 

 



      
  
 

82 
 

 

12. Implementarea unei secțiuni pe site-ul UTCB unde pot fi publicate 
rapoartele, analizele și pozițiile ASCB și ale reprezentanților 
studenților referitoare la viața studențească din universitate 

Secțiunea este în curs de implementare. 

V.  Administrația 

1. Revizuirea ROF și RI 

Revizuirea ROF s-a făcut în luna decembrie a anului 2020 o dată cu modificarea Cartei UTCB 
și a organigramei. RI urmează să fie revizuit și actualizat în anul 2021. 

2. Gestiunea informatizată a proceselor &  3. Inter-conectarea modulelor 
informatice existente pentru gestiunea proceselor și resurselor UTCB 

În cadrul Direcției General Administrative, informatizarea proceselor este efectuată cu 
ajutorul aplicației EMSYS - Enterprise Management SYStem. 

EMSYS este o aplicație web cu informații în timp real pentru managementul instituțiilor 
publice de dimensiuni mari și medii, dar se poate folosi cu succes și pentru organizații mici. 
Organizarea departamentală pe oricâte niveluri este ușor de realizat. 

Este un produs din gama ERP și constituie un suport în managementul integrat al 
resurselor financiare și umane, activelor, stocurilor, serviciilor în vederea maximizării 
performanței. 
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EMSYS este o aplicație care dispune de numeroase instrumente, facilități de modelere 
și configurare adresabile utilizatorilor. Permite remodelarea dinamică a organizațiilor fără a fi 
nevoie de intervenția furnizorului programului sau de consultanți de specialitate. De asemenea 
sunt permise remodelări ale definițiilor (codurilor) în timp real. Factorul timp este în viața 
fiecărei definiții. 

O altă caracteristică importantă este ușurința înțelegerii de către noii utilizatori cât și 
operarea aplicației fără a memora id-uri, coduri, căutarea informațiilor făcându-se ușor după 
diverse criterii naturale. EMSYS permite modelarea responsabilităților utilizatorilor în sistem 
pe segmentele de date la care au acces, putându-se modela mai multe profiluri pentru un 
utilizator. 

EMSYS începe modelarea cu obiectivele organizațiilor. Orice obiectiv poate fi urmărit 
distinct ca un proces cu următoarele faze: planificare, finanțare, bugetare, angajare cheltuieli, 
contractare, recepții, ordonanțări plăți, plăți, încasări, consumuri, producție, vânzări, raportări. 
Obiectivele organizațiilor pot fi clasificate ca operaționale, investiționale, financiare, sociale, 
de mediu etc. Această abordare permite printre altele atât gestiunea resurselor financiare în 
organizațiile publice pentru scopurile stabilite, cât și urmărirea fondurilor destinate investițiilor. 

Fondurile sunt alocate diverselor structuri organizaționale numite unități de business. 
Noutatea pe care o prezintă EMSYS este alocarea fondurilor până la un anumit nivel de 
subordonare permițând dinamic procese de splitare, comasare, fără perturbații în sistem. 
EMSYS privește planificarea și bugetarea ca un “sistem al bugetelor”. 

EMSYS tratează într-un mod unitar toate resursele organizaționale în interdependență 
având funcționalități specifice pentru: 

 Managementul Resurselor Financiare; 
 Managementul Resurselor Materiale; 
 Managementul Resurselor Umane; 
 Managementul Proceselor Operaționale specifice instituției. 

 

Sunt puse la dispoziția utilizatorilor multiple dimensiuni de analiză: Business Unituri, 
Fonduri, Centre de Profit, Obiecte cost / venit, Linii de Business, Activități, Proiecte, Comenzi 
etc. 

Scopul esențial al aplicației EMSYS este performanța organizației. Performanța poate 
fi realizată ca optimizare, gestiune și control a proceselor organizației, dar soluția IT poate 
influența diminuarea costurilor. EMSYS, prin modul de procesare a tranzacțiilor, reduce 
considerabil costurile suport pentru operare, reduce costurile de interfațare fiind soluție 
integrată, costuri minime la lansarea de noi versiuni prin persistența modelărilor și 
configurărilor în versiunile următoare, costuri minime de auditare informații între domeniile 
organizației întrucât acestea se execută automat de către sistem. De asemenea, modelarea 
și remodelarea proceselor și dimensiunilor se pot face de către beneficiar fără ajutorul 
consultanților de specialitate. Este un suport real în furnizarea de informații în timp real pentru 
management. 

În EMSYS este implementat principiul “integrității patrimoniale” în sensul că o 
responsabilitate se descarcă prin încărcarea mai multor responsabilități în perfectă egalitate. 
Sistemul face pentru orice tranzacție un audit verificând constrângerile stabilite. Practic, nu 
există diferențe între domenii, sumelor agregate le putem stabili “balanța pistei de audit”. 
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EMSYS dispune de numeroase funcționalități pentru acțiuni corective, nefiind necesară 
intervenția specialiștilor.  

EMSYS este o aplicație integrată, iar utilizatorii au acces la anumite fucționalități 
grupate pe roluri, aplicabile la anumite segmente de responsabilitate. Un rol aplicat pe anumite 
segmente de date se constituie ca profil. Un utilizator poate avea mai multe profiluri. 

Rolurile sunt declarate în sistem de către administratorii de portofolii, aceștia fiind 
definiți de către administratorul de sistem. Politicile de acces în sistem se pot stabili de către 
administrator. Fiecare acțiune a unui utilizator este marcată în baza de date. Tranzacțiile ce 
se procesează sunt înregistrate automat într-o registratură menționându-se responsabilii 
pentru fiecare fază. Se poate determina activitatea fiecărui utilizator într-o perioadă. Practic 
este implementat dezideratul “un om, un document, o singură dată” , informațiile fiind 
disponibile în momentul validării pentru ceilalți utilizatori, iar prelucrările în sistem terminându-
se cu aceasta. 

Prin dimensiunile de analiză puse la dispoziție se poate modela orice structură de 
management. Dimensiunile de analiză, nomenclatoarele definite în EMSYS sunt automat 
actualizate în componența EMSYS BI&CPM.  

Această componentă prezintă rapoarte de analiză concepute de furnizor, dar se pot 
dezvolta rapoarte noi de către utilizator. Soluția aleasă pentru rapoarte inteligente este 
nesemnificativă din punct de vedere al costurilor, iar implementarea ei se face destul de ușor. 
Componentele EMSYS: EMSYS Financial, EMSYS Logistics, EMSYS HR & Payroll, EMSYS 
Utilities, EMSYS Insurance.Asigurarea creșterii vizibilității și promovarea intereselor 
universității prin reprezentanții UTCB în comisii/comitete/consilii ale unor organisme externe 
acesteia 

3. Întreținerea și dezvoltarea patrimoniului UTCB; finalizarea lucrărilor de 
construcție și reabilitare în curs finanțate de Ministerul Educației și 
Cercetării, precum și desfășurarea lucrărilor de reabilitare și 
modernizare folosind fondurile structurale prin Programul Operațional 
Regional 

În cadrul UTCB au fost contractate și sunt în curs de implementare două proiecte 
finanțate din fonduri structurale prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, 
gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate 
de Management, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale ce vizează 
reabilitarea, modernizarea și dotarea a două dintre clădirile instituției, astfel: 

- Facultatea de Hidrotehnică, Titlul proiectului: Creșterea relevanței învățământui terțiar 
universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive 

- Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, Titlul proiectului: Reabilitarea, 
consolidarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale universitare in cadrul 
Universității Tehnice de Construcții București- Facultatea de Căi Ferate, Drumuri, Poduri și 
Facultatea de Goedezie -corp C22-Tronson D+P+5E 

În cadrul celor două proiecte menționate, din punct de vedere al procedurilor de achiziții 
ce au fost previzionate, pentru anul 2020, prezentăm mai jos tipul și stadiul acestor proceduri: 
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Titlul proiectului : Creșterea relevanței învățământui terțiar universitar în relație cu piața 
forței de muncă și sectoarele economice competitive – Facultatea de Hidrotehnică 

Tipul și obiectul contractului de 
achiziție publică / acordului - 

cadru 

Valoare estimată a 
contractului /acordului -

cadru Procedura 
stabilită  

Stadiul 
procedurii 

Lei, cu TVA  
Lei, fără 

TVA  

Achiziție echipamente care necesită 
montaj 

217.215,22 182.533,80 
Licitație 

deschisă 
În derulare 

Achiziție echipamente și dotări- Lot 1 777.770,08 653.588,30 
Licitație 

deschisă 
În derulare 

Achiziție echipamente și dotări- Lot 2 409.254,92 343.911,70 
Licitație 

deschisă 

Prima 
publicare a fost 

anulată – 
Republicată și 

în derulare 

Achiziție servicii de proiectare și 
inginerie - faza DALI 

                 83.657,00  70.300,00 
Achiziție 
Directă 

Realizat 

Achiziție servicii de informare și 
publicitate 

                 18.802,00  15.800,00 
Achiziție 
Directă 

Realizat 

Achiziție servicii management de proiect                  34.986,00  29.400,00 
Achiziție 
Directă 

Realizat 

Achiziție servicii de proiectare tehnică și 
servicii de asistență tehnică din partea 
proiectantului 

                 14.756,00  12.400,00 
Achiziție 
Directă Realizat 

Achiziție servicii dirigenție de sanțier                    1.627,28  1.367,46 
Achiziție 
Directă 

Urmează a fi 
demarată 

Achiziție servicii de auditare financiară 
proiect 

                 14.280,00  12.000,00 
Achiziție 
Directă 

Realizat 

Achiziție lucrări de constructii, servicii 
organizare șantier și cheltuieli conexe 

               287.507,00  241.602,52 
Achiziție 
Directă 

Urmează a fi 
demarată 

 

Titlul proiectului: REABILITAREA, CONSOLIDAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA 
INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE UNIVERSITARE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII TEHNICE 

DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI- FACULTATEA DE CĂI FERATE, DRUMURI, PODURI ȘI 
FACULTATEA DE GOEDEZIE -CORP C22-TRONSON D+P+5E  

Tipul și obiectul contractului de 
achiziție publică / acordului - 

cadru 

Valoare estimată a contractului 
/acordului -cadru 

Procedura 
stabilită  

Stadiul 
procedurii 
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Lei, cu TVA 
Lei, fără 

TVA 

Achiziționarea dotărilor și active 
necorporale aferente proiectului 

5.561.525,92 4.673.551,19 
Licitație 

deschisă 
Urmează a 
fi demarată 

Achiziție servicii pentru dirigenția de 
șantier 

464.214,24 390.096,00 
Procedură 
simplificată 

Urmează a 
fi demarată 

Achiziție pentru servicii de consultanță 
în vederea implementării proiectului de 
investiție 

508.463,20 427.280,00 
Procedură 
simplificată 

În derulare 

Achiziție pentru servicii de proiectare 
PT+DE + Execuție lucrări aferente 
proiectului de investiție+Asistentă 
tehnică din partea proiectantului 

18.363.841,27 15.431.799,39 
Procedură 
simplificată 

 

În derulare 

Achiziție servicii pentru realizarea 
documentației tehnico economice DALI 

               154.700,00  130.000,00 
Achiziție 
Directă 

Realizat 

Organizarea procedurilor de achiziție 80.132,22 67.338,00 
Achiziție 
Directă 

Realizat 

Achiziție servicii pentru studii de teren                  54.825,92  46.072,20 
Achiziție 
Directă 

Urmează a 
fi demarată 

Achiziție de servicii pentru certificarea 
performanței energetice a clădirii 

                 91.184,94  76.626,00 
Achiziție 
Directă 

Urmează a 
fi demarată 

Achiziție servicii de consultanță în 
vederea pregătirii și depunerii cererii de 
finanțare 

               154.700,00  130.000,00 
Achiziție 
Directă Realizat 

Achiziție servicii pentru informare și 
publicitate 

                 19.387,48  16.292,00 
Achiziție 
Directă 

Realizat 

 

De la bugetul de stat și din veniturile proprii ale UTCB, din Lista de investiții, cap.C – 

Alte lucrări de natura investițiilor, în anul 2020 s-au realizat lucrări de reabilitare la spațiile de 

învățământ în valoare totală de 245.818,58 lei și servicii la cămine studențești în valoare 

totală de 283.002,23 lei, după cum urmează:  

- Lucrări de reabilitare subsol imobil laboratoare și garaj (centrul de învățare ROSE); 

- Lucrări de refacere parțială a hidroizolației șa Facultatea de Hidrotehnică; 

- Lucrări de reabilitare împrejmuire gard Teiul Doamnei și str.Bălteni, teren la front 

stradal Campus Tei; 

- Servicii de proiectare constând în Expertiză tehnică, Studiul Topografic, Studiu 

Geotehnic și DALI- SF, în vederea reabilitării Cantinei studențești 

- Procurare sistem comunicare vocală și bidirecțională pentru ascensorul din FCCIA. 
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Pe termen mediu, se vor continua și finaliza investițiile existente în curs de execuție: 

- „Lucrări de Consolidare, Reparații Capitale și Mansardarea Facultății de 
Construcții Civile Industriale și Agricole” și „Lucrări pentru extinderea spațiilor de 
învățământ prin supraetajarea clădirii existente P+1 - Laborator de Hidraulică și 
Protecția Mediului”; 

În vederea continuării reabilitării spațiilor facultăților, se vor elabora proiecte de 
investiții finanțate de la buget, din surse proprii sau alte surse, în vederea executării 
lucrărilor, la următoarele facultăți: 

- Facultatea de Inginerie a Instalațiilor – (există proiect pentru reabilitarea fațadei 
și acoperișului corp C, există Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție, dar 
licitația inițială a fost anulată);  

- Facultatea de Utilaj Tehnologic – (există proiect pentru execuția de lucrări de 
refacere acoperiș (structură și învelitoare) și refacere plafoane – există expertiză tehnică, 
există Certificat de Urbanism, Autorizație de Construcție, procedura de licitație este în 
curs de desfășurare); 

- Facultatea de Căi Ferate Drumuri și Poduri și Facultatea de Geodezie – (proiect pentru 
reabilitarea termică a clădirii), procedura de licitație este în curs de desfășurare; 

În vederea întreținerii teraselor imobilelor spațiilor de învățământ, 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 refacere hidroizolație); 

- Facultatea de Hidrotehnică - (lucrări de refacere hidroizolație); 

- LPEA 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 - sala de lectură); 

Dacă, în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, proprietatea 
privată „este un drept inviolabil și sacru”, proprietatea publică este un însemn de autoritate și 
responsabilitate a persoanelor publice, de unde și o preocupare permanentă a conducerii 
universității pentru dezvoltarea și întreținerea patrimoniului. 

Din fondurile proprii universității s-au efectuat lucrări de întreținere și reparații dar a existat și 
o preocupare continuă pentru atragerea de fonduri din alte surse. 

      Din veniturile proprii ale universitătii, în anul 2020 s-au realizat lucrări de reparații 
curente și prestări servicii la spațiile de învățământ, în valoare totală de 380.692,82 lei și lucrări 
de reparații curente și prestări servicii la cămine-cantină, în valoare totală de 324.420,37 lei, 
după cum urmează:  

- Servicii de întreținere și verificare a centralelor și punctelor termice ale U.T.C.B.; 
- Servicii de reparare și verificare a sistemelor de alarmare contra efracției, control 

acces și supraveghere video pentru obiectivele U.T.C.B; 
- Servicii de verificare și mentenanță la instalația de avertizare și detecție incendiu 

la Sala de Sport – U.T.C.B.; 
- Servicii de întreținere și reparații lift persoane la Facultatea de Construcții Civile 

Industriale și Agricole și la  lifturile din Căminele studențești nr.3, 4 și 7; 
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- Servicii de verificare periodică și întreținere a platformei ridicătoare pentru 
persoane cu dizabilități la Facultatea de Ingineria Instalațiilor; 

- Servicii de autorizare fochiști ce deservesc C.T. și P.T. din cadrul U.T.C.B.; 
- Servicii de verificare și curățare coșuri de fum ale Centralelor termice la spațiile 

de învățământ și la cantina studențească U.T.C.B.; 
- Servicii de verificare a instalației de gaze naturale, verificare tehnică periodică la 

2 ani, pentru 6 instalații din UTCB; 
- Servicii de verificare și completare a instalației de hidranți - spații de învățământ 

și cămine- cantină ale U.T.C.B.; 
- Servicii de furnizare carburanți pentru autovehiculele aparținând U.T.C.B.; 
- Servicii de curățare, desfundare și spălare canalizare, vidanjare la spații de 

învățământ și cămine studențești; 
- Servicii de proiectare privind avizarea și implementarea sistemelor de securitate -  

Campus Tei; 
- Servicii de refacere prize de pământ, a nulului de protecție, verificări PRAM la 

spațiile de învățământ și cămine-cantină; 
- Lucrări de amenajare pentru punctul de informare și documentare pentru 

doctoranzi – sala II2, Facultatea de Hidrotehnică (FDI-20200.370); 
- Lucrări de reparare traseu de alimentare agent termic și alimentare cu apă caldă 

și rece la LPEA Colentina și la Căminele nr. 3 , 4 și 5; 
- Lucrări de reparare traseu de alimentare cu apă potabilă la corpul H al Facultății 

de Utilaj Tehnologic și înlocuire țeavă hidranți interiori; 
- Lucrări de reparații generale și renovare la Căminul studențesc nr.3; 
- Lucrări de instalații electrice exterioare la Facultatea de Utilaj Tehnologic, la 

Căminul nr.4 și la cantina studențească; 
- Lucrări de protejare a terasei (provizorat la Facultatea de Hidrotehnică). 
Din sponsorizări, în anul 2020 s-au realizat lucrări de reparații curente și modernizări, 

la spațiile de învățământ, în valoare totală de 148.854,42 lei, după cum urmează:  
                 -  Lucrări de sponsorizare la Facultatea de Construcții Civile Industriale și Agricole 
constând în lucrări de igienizare și reparații. 

Din Lista de investiții, cap.C – Alte lucrări de natura investițiilor,  în anul 2020 s-
au realizat lucrări de reabilitare la spațiile de învățământ în valoare totală de 245.818,58 lei 
și  servicii la cămine studențești în valoare totală de 283.002,23 lei,  după cum urmează:  
              -  Lucrări de reabilitare subsol imobil laboratoare și garaj (centrul de învățare ROSE); 
              -  Lucrări de refacere parțială a hidroizolației șa Facultatea de Hidrotehnică; 
              -  Lucrări de reabilitare împrejmuire gard  Teiul Doamnei și str.Bălteni, teren la front 
stradal Campus Tei; 
               -  Servicii de proiectare constând în Expertiză tehnică, Studiul Topografic, Studiu 
Geotehnic și DALI- SF, în vederea reabilitării cantinei studențești 
                 -   Procurare sistem comunicare vocală și bidirecțională pentru ascensorul din 
FCCIA; 
Pe termen mediu, se vor continua și finaliza investițiile existente în curs de execuție:  
            - „Lucrări de Consolidare, Reparații Capitale și Mansardarea Facultății de Construcții 
Civile Industriale și Agricole” și „Lucrări pentru extinderea spațiilor de învățământ prin 
supraetajarea clădirii existente P+1 - Laborator de Hidraulică și Protecția Mediului”; 

Pe termen mediu și lung, în vederea continuării reabilitării spațiilor facultăților, se vor 
elabora proiecte de investiții finanțate de la buget, din resurse proprii sau alte surse, în 
vederea executării lucrărilor, la următoarele facultăți: 
Facultatea de Inginerie a Instalațiilor – (există proiect pentru reabilitarea fațadei și acoperișului 
corp C, există Certificat de Urbanism și A.C., licitația inițială a fost anulată;  
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   - Facultatea de Utilaj Tehnologic – (există proiect pentru execuția de lucrări de refacere 
acoperiș (structură și învelitoare) și refacere plafoane – există expertiză tehnică, există 
Certificat de Urbanism, A.C., licitație în curs de desfășurare; 
   - Facultatea de Căi Ferate Drumuri și Poduri și Facultatea de Geodezie – (proiect pentru 
reabilitarea termică a clădirii), licitație în curs de desfășurare; 
   - Bloc Administrativ – (reabilitare termică a clădirii); 
     În vederea întreținerii teraselor imobilelor 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 refacere hidroizolație); 
   - Facultatea de Hidrotehnică - (lucrări de refacere hidroizolație); 
   - LPEA 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 - sala de lectura); 
     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 curățare și verificare a coșurilor de fum ale centralelor termice; 
   - Servicii de verificari și măsuratori PRAM a instalațiilor electrice de împământare și 
paratrăznet, lucrări de refacere prize de pământ, a nulului de protecție de la tablourile electrice; 
   -  Servicii de întreținere, verificare și reparații pentru 4 centrale termice si 2 puncte termice 
ce deservesc spațiile de învățămînt; 
   -  Servicii de verificări și completări a instalatiei de hidranți; 
   -  Servicii de întreținere, reparații lift persoane Facultatea de Construcții Civile Industriale și 
Agricole; 
   -  Servicii de autorizare anuală a electricienilor și fochiștilor; 
   -  Servicii de verificare și mentenanță la instalația de avertizare și detecție incendiu Sala de 
Sport U.T.C.B.; 
   -  Servicii de reparare și verificare a sistemelor de alarmare contra efracției, control acces și 
supraveghere video pentru obiectivele U.T.C.B; 
   -  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 protecție electricieni, lăcătuși, tâmplari, fochiști și instalatori; 
   -  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 reparații 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 și igienizare cămin branșament și reparare traseu alimentare cu apă 
rece la  Facultatea Utilaj Tehnologic – corp H; 
   -   Lucrări de reabilitare a rețelei 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 agent termic între Facultatea C.C.I.A. și centrala 
 termică; 
  -   Lucrări de reparații și întreținere a instalațiilor sanitare la Sala de Sport - U.T.C.B. 
 
Starea lucrărilor de investiții, reparații capitale și consolidări 
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      În anul 2020, Universitatea Tehnică de Construcții București a continuat în limitele 
resurselor financiare alocate de la buget prin Ministerul Educației și Cercetării, acțiunea de 
punere în siguranță 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. 
      Constructorul de acord cu beneficiarul, a  continuat lucrările la Facultatea de 
Construcții Civile Industriale și Agricole  la corpul A, în funcție de fondurile alocate în anul 
2020, respectiv: 
        -  Reparații Capitale     buget                      - suma de         250.000  lei 
        -  Reparații Capitale   venituri proprii        - suma de         857.000  lei 
        -  Mansardare               buget                     - suma de         400.000  lei 
                                     venituri proprii                - suma de       2.001.000 lei 
                                                                       (nu s-a atacat mansarda pentru corpul A) 
        -  Consolidare               buget                      - suma de          150.000 lei 
                       TOTAL buget Facultatea CCIA în 2020         =  1.657.000 lei 
                                          Fără cei 2.001.000 lei  sold mansardare 
 
     La corpul A, în anul 2020 s-au continuat lucrările de reparații capitale aferente etajului 
1 și parțial etaj 2,  constând în execuția lucrărilor de instalații sanitare, instalații de încalzire, 
instalații electrice și lucrări de finisaje interioare.   
      Din suma de 150.000  lei  alocată din buget pentru lucrările de consolidare ale 
corpului A, s-au executat lucrări la etajul 2 respectiv parțial etajul 3,  constând în realizarea 
pereților structurali din beton armat. 
       În soldul anilor precedenți, pentru lucrările de mansardare a corpului A,  este 
disponibilă suma de 2.001.000,00 lei, solicitarea deblocării acesteia urmând să se efectueze 
odată cu demararea lucrărilor de mansardare a corpului A. 
      Rămân de executat în continuare la corpul A, lucrări de consolidare pentru etajul 3, 
lucrări de RK aferente (instalații sanitare, instalații de încalzire, instalații electrice și lucrări de 
finisaje interioare), realizarea scării de acces către mansardă și apoi lucrări de mansardare. 
        „Lucrări pentru extinderea spațiilor de învățământ prin supraetajarea clădirii 
existente P+1 - Laborator de Hidraulică și Protecția Mediului”, în cadrul lucrărilor de 
investiții în continuare. 
        Au continuat lucrările de extindere a spațiilor de învățământ prin supraetajarea clădirii 
existente P+1, în funcție de fondurile alocate în anul 2020, respectiv: 
         -   Extindere Laborator Hidraulică                  buget   suma de      1.500.000 lei 
     TOTAL Extindere Laborator Hidraulică și Protecția  Mediului în 2020 =    1.500.000 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 100% (placare cu alucobond, termosistem și fațadă 
vitrată realizată pe structură metalică); structură metalică a gradenelor și placarea acestora – 
în amfiteatru; tâmplăria exterioară și interioară realizate în procent de 95%; compartimentare 
interioară cu pereți din gips carton realizată în procent de 80%; 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 100%; lucrări de instalații 
electrice în procent de 70% (montaj aparataj – corpuri de iluminat, prize, întrerupătoare, 
tablouri), instalații sanitare executate în procent de 50% - (etaj 2); instalații termice în procent 
de 30% (achiziția utilajelor din centrala termica – vas de expansiune, 3 cazane); ventilația 
executată în procent de 50% (montat tubulatură). S-a finalizat proiectul și execuția instalației 
utilizare gaze naturale pentru centrala termică. S-au executat lucrări de modernizare și 
echipare a  postului de transformare TRAFO pentru sporul de putere. 
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      S-au executat infrastructura scării exterioare și liftului (fundații) și structura metalică de 
rezistență a scării metalice exterioare. 
      Rămân de finalizat toate lucrările de finisaje începute, lucrările de instalații electrice 
(instalația de iluminat și prize – etaj 2, instalația de detecție și alarmare incendiu, instalația 
electrică 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 spațiului sanitar aferent amfiteatrului și sălii multifuncționale, 
realizarea instalației de alimentare cu apă rece a C.T., montare chiller și stația de apă, instalații 
termice, montarea utilajelor la extindere, racordarea  ventiloconvectorilor. 
      Pentru accesul exterior la amfiteatru, rămân de executat structura de rezistență a liftului, 
procurarea și montarea liftului și închiderea scării metalice exterioare. 
 

Tendințe și Perspective 
 

 
 
 
Demersuri pentru amenajarea unui CAMPUS RESPONSABIL! – în acord cu viziunea 
europeană 
 

Campusul este considerat un spațiu ce conține clădiri de invățămant dar și de viață. 
Provocarea a fost să regândim campusul în structura și organizarea sa, pentru a-l face un loc 
care oferă cele mai bune condiții de viață studenților și nouă, tuturor. 

Educația este o pârghie prioritară pentru o tranziție de succes către societatea de 
mâine prin schimbarea stilului de viață și luarea deciziilor - acest lucru este cu atât mai 
adevărat pentru învățământul superior de construcții, care instruiește factorii de decizie din 
companii și administrații.  

UTCB trebuie să întruchipeze, prin practicile ei, lumea pe care dorește să o creeze iar cele 
șase obiective de investiții, propuse, ale Campusului universității considerate ca factori ai 
schimbării, sunt: 

1. Cantina studențească Tei – cantina nu a mai putut fi folosită în perioada pandemiei, 
neavând un sistem de ventilație performant și a fost inchisă prin Hotărârea Consiliului 
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de Administrație  UTCB. A fost întocmită o documentație  DALI care va fi analizată în 
CTE al Ministerului Educației și Cercetării.  

2. Căminul studențesc nr.2 –un cămin cu băi comune ceea ce îl face, din punct de vedere 
al situație actuale pandemice,  de neutilizat . 

3. Căminul studențesc nr.6 - cămin care are ordin de demolare și care va fi transformat 
intr-o  bibliotecă hibrid.  
Alături de educație și de cercetare, universității i se poate adăuga un al 3-lea rol acela 
de a întreține un schimb de cunoștințe cu societatea inclusiv, de a pune la dispoziția 
publicului larg  produsele cercetărilor sale. Iar bibliotecii UTCB ar putea să-i revina un 
rol important în dezvoltarea unei astfel de acțiuni. 
Deasemenea, UTCB este partener în consorțiul care derulează proiectul EU-
CONEXUS iar o biblioteca tradițional-digitală ar facilita comunicarea tehnico-științifică 
cu partenerii din întreaga lume inclusiv universitarii Conexus: 
UTCB nu dispune de o biblioteca comună care să asigure un serviciu de manieră 
globală, fiecare facultate gestionându-și propria bibliotecă.  
Deoarece o bibliotecă poate fi considerată cea mai importanta parte a mediului de 
învățare al unei universității, și considerând că studenții UTCB nu beneficiează de 
spații de lectură, de spații de învățare adecvate desfășurării procesului didactic on-
line, o bibliotecă tradițional-digitală a însemna soluția optimă. 
Tot biblioteca este cea care poate asigura transferul către societate a produselor 
rezultate din activitatea de cercetare a UTCB, astfel ca beneficiarii serviciilor oferite 
vor fi nu numai studenții și cadrele didactice, 5400 de utilizatori, ci și absolvenții sau 
publicul larg interesat de domeniul construcțiilor.  
Intr-un context de „webizare” biblioteca își va redefini misiunea: va trebui să răspundă 
dictonului: “oricând, oriunde, sub orice formă”, pentru a satisfice nu numai nevoile 
comune ale utilizatorilor dar si pe cele specifice. 

4. Blocul administrativ UTCB – clădirea este ineficientă din punct de vedere energetic și 
se urmărește izolarea termină a acesteia. 

5.  Căminul Studențesc nr.7 - clădirea este ineficientă din punct de vedere energetic și 
se urmărește izolarea termină a acesteia. 

6. Curtea universității care cuprinde clădirile facultăților de: 
a. Hidrotehnică 
b. Construcții Civile Industriale și Agricole 
c. Căi Ferate, Drumuri și Poduri 
d. Geodezie 

- se urmărește eficientizarea energetică a clădirilor și refacerea suprafeței carosabile și 
a trotuarelor din curtea universității,  gradul de deteriorare fiind avansat. 

Total investiții: 19.649.354 euro 
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4. Actualizarea permanentă a site-ului UTCB și promovarea identității 
vizuale unitare a universității 

În anul 2020 a avut loc o reorganizare a site-ului universității și o infuzie masivă de conținut 
pe toate categoriile de capitole. 

 

La partea de studiază s-au adăugat toate informațiile necesare unui viitor candidat la admitere 
la UTCB. 

 

La secțiunea Cercetează s-au scos în față toate tipurile de finanțări posibile și proiectele aflate 
în desfășurare. 
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La zona de Descoperă-ne s-au actualizat toate regulamentele votate prin Senatul UTCB și s-
a mutat Pagina studenților care a devenit mai cuprinzătoare și a primit actualizări frecvente a 
diferitelor fluxuri de informații. 
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VI.  Politica financiară și de personal 

1. Actualizarea organigramei UTCB; 

În conformitate cu prevederile Legii 1/2011- Legea educației naționale, cu modificările 
și completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările 
ulterioare, Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, Carta UTCB, în vederea eficientizării activității 
didactice, de cercetare și, nu în ultimul rând, a activităților compartimentelor administrative, 
suport în desfășurare a activităților didactice din universitate, precum și pentru stabilirea unor 
măsuri financiare ne  propunem o redimensionare a activităților și, implicit, a structurilor 
instituției prin modificarea organigramei. Acest lucru a fost impus și de situația pandemică la 
nivel național și internațional generată de infecția cu virusul SARS-CoV-2, pentru a atenua 
efectele sociale și economice ale pandemiei și pentru a sprijini angajații instituției și studenții 
care își desfășoară activitatea de învățare în sistem online. 

Descrierea situației înainte de modificare a organigramei 

Precedenta variantă de organigramă a fost aprobată în ședința Senatului din 
12.06.2017, mai puțin modificările din cadrul Direcției General Administrative. Pentru această 
structură a rămas valabilă forma aprobată în cadrul ședinței de Senat din 30.05.2016.Mai jos, 
sunt inserate variantele la care facem referire. 

Fig. 1. Organigrama aprobată în ședința de Senat din 12.06.2017 
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Fig. 2. Organigrama aprobată în ședința de Senat din 30.05.2016 

 

 

În mandatul 2020-2024 comparativ cu mandatul 2016-2020, a fost păstrat numărul de 
funcții de prorector dar au fost regândite și reorganizate atribuțiile pentru aceste funcții, 
adaptând atribuțiile la noua strategie universitară, după cum urmează: 

 
Tabelul nr. 1. Comparație între atribuțiile funcțiilor de prorectori UTCB din perioada 

2016-2020 și 2020-2024 
Prorectori perioada 2016-2020 Prorectori perioada 2020-2024 
Atribuții conform fișei postului Atribuții conform fișei postului  
Activități didactice, management academic și 
asigurarea calității proceselor educaționale 

Management academic și asigurarea calității 

1.  Coordonarea implementării strategiei de 
dezvoltare instituțională în domeniul educației; 

2.  Coordonarea revizuirii și controlul 
implementării procedurilor pentru asigurarea 
calității proceselor educaționale; 

3.  Coordonarea revizuirii programelor de studii 
universitare de licență, masterat și doctorat și 
a elaborării programelor de studii pentru 
specializări noi; 

4.  Revizuirea periodică a regulamentelor 
specifice și supunerea propunerilor de 
revizuire spre analiză și aprobare Senatului 
UTCB; 

5.  Coordonarea elaborării documentelor 
specifice activităților educaționale pentru 
evaluarea instituțională și a programelor de 
studii de către instituții naționale și 
internaționale; 

1.  Coordonarea implementării strategiei de 
dezvoltare instituțională în domeniul educației; 

2.  Coordonarea revizuirii și controlul implementării 
procedurilor pentru asigurarea calității proceselor 
educaționale; 

3.  Coordonarea revizuirii programelor de studii 
universitare de licență, masterat și doctorat și a 
elaborării programelor de studii pentru specializări 
noi; 

4.  Revizuirea periodică a regulamentelor specifice și 
supunerea propunerilor de revizuire spre analiză 
și aprobare Senatului UTCB; 

5.  Coordonarea elaborării documentelor specifice 
activităților educaționale pentru evaluarea 
instituțională și a programelor de studii de către 
instituții naționale și internaționale; 

6.  Coordonarea colectării și raportării datelor privind 
procesele educaționale; 
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6.  Coordonarea colectării și raportării datelor 
privind procesele educaționale; 

7.  Coordonarea activităților Departamentul de 
Pregătire a Personalului Didactic al UTCB si a 
celui de Formare Continuă, inclusiv in ce 
privește oferta de cursuri postuniversitare si de 
educație permanentă;  

8.  Coordonarea activităților curente privind 
înmatricularea, transferul și exmatricularea 
studenților;  

9.  Coordonarea activităților curente privind 
recunoașterea și echivalarea perioadelor de 
studii în străinătate în cadrul unor mobilități 
nereglementate; 

10.  Definitivarea și avizarea dosarelor pentru 
concursurile de ocupare a posturilor didactice; 

11.  Coordonarea activităților curente privind 
managementul resurselor umane - personal 
didactic si didactic auxiliar; 

12.  Promovarea ofertei educaționale a 
universității; 

13.  Semnează toate documentele în legătură cu și 
care rezultă din activitatea specifică 
domeniului de competențe atribuit 

7.  Coordonarea activităților Departamentul de 
Pregătire a Personalului Didactic al UTCB si a 
celui de Formare Continuă, inclusiv in ce privește 
oferta de cursuri postuniversitare si de educație 
permanentă;  

8.  Coordonarea activităților curente privind 
înmatricularea, transferul și exmatricularea 
studenților;  

9.  Coordonarea activităților curente privind 
recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii 
în străinătate în cadrul unor mobilități 
nereglementate; 

10.  Definitivarea și avizarea dosarelor pentru 
concursurile de ocupare a posturilor didactice; 

11.  Coordonarea activităților curente privind 
managementul resurselor umane - personal 
didactic si didactic auxiliar; 

12.  Promovarea ofertei educaționale a universității; 
13.  Semnează toate documentele în legătură cu și 

care rezultă din activitatea specifică domeniului de 
competențe atribuit 

Cercetare științifică și resurse financiare Cercetare științifică și relații internaționale 
1.  Coordonarea implementării strategiei de 

dezvoltare instituțională în domeniul cercetării-
dezvoltării-inovării (CDI) 

2.  Certificarea, implementarea și menținerea 
sistemului de management al calității 
proceselor de CDI 

3.  Coordonarea elaborării documentelor 
specifice activităților de CDI pentru evaluare 
de către instituții naționale și internaționale 

4.  Revizuirea periodică a regulamentelor 
specifice și supunerea propunerilor de 
revizuire spre analiză și aprobare Senatului 
UTCB 

5.  Coordonarea activităților Consiliului Cercetării 
Științifice și a DMCDI 

6.  Coordonarea evaluării periodice a Centrelor 
de Cercetare 

7.  Coordonarea colectării și raportării datelor 
privind activitatea de CDI 

8.  Coordonarea participării UTCB la competiții 
pentru granturi naționale/ europene/ 
internaționale de CDI, a contractelor de CDI cu 
terți precum și coordonarea implementării 
proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de 
cercetare 

9.  Promovarea ofertei de servicii de CDI 
10.  Coordonarea activității revistelor UTCB 
11.  Gestionarea proiectelor pentru accesul la 

resursele de documentare științifică (de ex., 
ANELIS+) 

12.  Coordonarea politicii de resurse financiare a 
UTCB 

13.  Coordonarea activității bibliotecii UTCB și a 
editurii CONSPRESS 

14.  Coordonarea manifestărilor științifice naționale 
și internaționale 

15.  Semnează toate documentele în legătură cu și 
care rezultă din activitatea specifică 
domeniului de competențe atribuit 

1.  Coordonarea implementării strategiei de 
dezvoltare instituțională în domeniul cercetării-
dezvoltării-inovării (CDI); 

2.  Certificarea, implementarea și menținerea 
sistemului de management al calității proceselor 
de CDI; 

3.  Coordonarea elaborării documentelor specifice 
activităților de CDI pentru evaluare de către 
instituții naționale și internaționale; 

4.  Revizuirea periodică a regulamentelor specifice și 
supunerea propunerilor de revizuire spre analiză 
și aprobare Senatului UTCB; 

5.  Coordonarea activităților Consiliului Cercetării 
Științifice și a DMCDI; 

6.  Coordonarea evaluării periodice a Centrelor de 
Cercetare; 

7.  Coordonarea colectării și raportării datelor privind 
activitatea de CDI; 

8.  Coordonarea participării UTCB la competiții 
pentru granturi naționale/ europene/ internaționale 
de CDI, a contractelor de CDI cu terți precum și 
coordonarea implementării proiectelor de 
dezvoltare a infrastructurii de cercetare; 

9.  Promovarea ofertei de servicii de CDI; 
10.  Coordonarea activității revistelor UTCB; 
11.  Gestionarea proiectelor pentru accesul la 

resursele de documentare științifică (de ex. 
ANELIS+); 

12.  Coordonarea activității bibliotecii UTCB și a editurii 
CONSPRESS; 

13.  Coordonarea manifestărilor științifice naționale și 
internaționale; 

14.  Coordonarea activităților DRI si implementarea 
strategiei de internaționalizare; 

15.  Revizuirea periodică a regulamentelor specifice și 
supunerea propunerilor de revizuire spre analiză 
și aprobare Senatului UTCB; 
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16.  Semnează toate documentele în legătură cu și 
care rezultă din activitatea specifică domeniului de 
competențe atribuit 

Activități studențești, relații internaționale, politici 
de resurse umane si administrative 

Patrimoniu, politici de resurse umane si administrative 

1.  Coordonarea  relațiilor cu studenții și a 
serviciilor sociale furnizate acestora (cazare 
cămine, cantină, transport); 

2.  Coordonarea activităților pentru acordarea 
semestrială a burselor studențești; 

3.  Coordonarea legăturii cu ASCB și cu Centrul 
de Informare și Consiliere Profesională; 

4.  Coordonarea elaborării și implementării 
chestionarelor (on-line) pentru măsurarea 
satisfacției studenților și raportarea rezultatelor 
acestor chestionare;  

5.  Coordonarea practicii studențești și a 
internship-urilor pentru studenți la companii 
agreate din domeniul construcțiilor; 

6.  Coordonarea colectării și raportării datelor 
privind serviciile sociale oferite studenților; 

7.  Coordonarea activităților DRI si 
implementarea strategiei de internaționalizare; 

8.  Coordonarea politicilor de resurse umane și 
salarizare (RUS) pentru personalul nedidactic 
(TESA, muncitori) 

9.  Coordonarea politicilor de achiziții publice si 
implementarea acestora 

10.  Revizuirea periodică a regulamentelor 
specifice și supunerea propunerilor de 
revizuire spre analiză și aprobare Senatului 
UTCB 

11.  Semnează toate documentele în legătură cu și 
care rezultă din activitatea specifică 
domeniului de competențe atribuit 

1.  Coordonarea activităților de întreținere, reabilitare 
și extindere a patrimoniului; 

2.  Coordonarea activităților pentru elaborarea unui 
plan de dezvoltare pe termen mediu și lung a 
patrimoniului universității și de constituire a unui 
fond de proiecte de extindere și/sau reabilitare; 

3.  Coordonarea activității direcției tehnice;  
4.  Coordonarea elaborării documentelor specifice 

patrimoniului pentru evaluarea instituțională de 
către instituții naționalei si internaționale; 

5.  Coordonarea colectării și raportării datelor privind 
patrimoniul; 

6.  Coordonarea activităților de redactare și de 
comunicare a hotărârilor Consiliului de 
Administrație și a deciziilor rectorului; 

7.  Coordonarea politicilor de resurse umane și 
salarizare (RUS) pentru personalul nedidactic 
(TESA, muncitori); 

8.  Coordonarea politicilor de achiziții publice și 
implementarea acestora; 

9.  Coordonarea activităților privind situațiile de 
urgență, securitatea și sănătatea în muncă. 

10.  Revizuirea periodică a regulamentelor specifice și 
supunerea propunerilor de revizuire spre analiză 
și aprobare Senatului UTCB; 

11.  Semnează toate documentele în legătură cu și 
care rezultă din activitatea specifică domeniului de 
competențe atribuit, 

Patrimoniu, IT, comunicare și imagine instituțională IT, comunicare, imagine și activități studențești 
1.  Coordonarea activităților de întreținere, 

reabilitare și extindere a patrimoniului 
2.  Coordonarea activităților pentru elaborarea 

unui plan de dezvoltare pe termen mediu și 
lung a patrimoniului universității și de 
constituire a unui fond de proiecte de extindere 
și/sau reabilitare 

3.  Coordonarea activității direcției tehnice 
4.  Gestionarea activităților de comunicare și 

relații publice 
5.  Gestionarea imaginii instituționale și 

asigurarea identității vizuale unitare a UTCB 
6.  Înființarea și coordonarea funcționării 

Consiliului Consultativ al UTCB 
7.  Coordonarea relațiilor UTCB cu administrația 

publică centrală și locală, mediul economic, 
asociațiile profesionale, societatea civilă, cu 
universități și institute de cercetare  

8.  Coordonarea activităților de informatizare și 
gestionare a resurselor IT și de implementare 
a unui software de management al resurselor 
academice și financiare 

9.  Coordonarea activităților  UTCB Alumni 
10.  Coordonarea elaborării documentelor 

specifice patrimoniului pentru evaluarea 
instituțională de către instituții naționalei si 
internaționale 

1.  Coordonarea relațiilor cu studenții și a serviciilor 
sociale furnizate acestora (cazare cămine, 
cantină, transport); 

2.  Coordonarea activităților pentru acordarea 
semestrială a burselor studențești; 

3.  Coordonarea legăturii cu ASCB și cu Centrul de 
Informare și Consiliere Profesională; 

4.  Coordonarea elaborării și implementării 
chestionarelor (on-line) pentru măsurarea 
satisfacției studenților și raportarea rezultatelor 
acestor chestionare; 

5.  Coordonarea practicii studențești și a internship-
urilor pentru studenți la companii agreate din 
domeniul construcțiilor; 

6.  Coordonarea colectării și raportării datelor privind 
serviciile sociale oferite studenților; 

7.  Gestionarea activităților de comunicare și relații 
publice; 

8.  Gestionarea imaginii instituționale și asigurarea 
identității vizuale unitare a UTCB; 

9.  Înființarea și coordonarea funcționării Consiliului 
Consultativ al UTCB; 

10.  Coordonarea relațiilor UTCB cu administrația 
publică centrală și locală, mediul economic, 
asociațiile profesionale, societatea civilă, cu 
universități și institute de cercetare; 

11.  Coordonarea activităților de informatizare și 
gestionare a resurselor IT și de implementare a 
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11.  Coordonarea colectării și raportării datelor 
privind patrimoniul  

12.  Revizuirea periodică a regulamentelor 
specifice și supunerea propunerilor de 
revizuire spre analiză și aprobare Senatului 
UTCB 

13.  Coordonarea activităților de redactare și de 
comunicare a hotărârilor Consiliului de 
Administrație și a deciziilor rectorului 

14.  Coordonarea activităților privind situațiile de 
urgență, securitatea și sănătatea în muncă 

15.  Semnează toate documentele în legătură cu și 
care rezultă din activitatea specifică 
domeniului de competențe atribuit 

unui software de management al resurselor 
academice și financiare; 

12.  Coordonarea activităților UTCB Alumni; 
13.  Revizuirea periodică a regulamentelor specifice și 

supunerea propunerilor de revizuire spre analiză 
și aprobare Senatului UTCB; 

14.  Semnează toate documentele în legătură cu și 
care rezultă din activitatea specifică domeniului de 
competențe atribuit 

 

În structura Direcției General Administrative regăsim un număr de 178 persoane având 
atât funcții de conducere cât și funcții de execuție. 

 Conform organigramei, structura de conducere din cadrul DGA este formată din 
următoarele posturi:1 director general administrativ; 

 5 directori de direcții; 
 8 șefi de serviciu; 
 8 șefi de birou; 
 1 coordonator Editura Conspress (fără indemnizație de conducere). 

Organigrama Direcției General Administrative este în vigoare din 30.05.2016, iar posturile 
de conducere ocupate, la data prezentei, se prezintă astfel: 

 1 director general administrativ; 
 5 directori de direcții; 
 7 șefi de serviciu (serviciul administrativ a funcționat fără șef serviciu); 
 4 șefi de birou (biroul contabilitate, biroul financiar din cadrul Direcției Economice, 

biroul catalogare și informare bibliografică din cadrul Direcției Biblioteca au 
funcționat fără șefi de birou, iar șeful de birou cazări este numit interimar pe funcția 
de șef serviciu cămine cantina și burse studenți); 

 1 coordonator Editura Conspess (fără indemnizație de conducere). 

Prin urmare, din cele 178 persoane încadrate în cadrul Direcției General 
Administrative, 17 persoane au funcție de conducere, respectiv 1 conducător la 9,47 persoane 
de execuție. 

Descrierea modificărilor organigramei 

În vederea eficientizării activității instituției, în contextul actual, sunt necesare următoarele 
măsuri: 

 Reorganizarea activității unor direcții/servicii/ birouri/ compartimente; 
 Schimbarea subordonării unor direcții/servicii/ birouri/ compartimente; 
 Schimbarea denumirii departamentelor administrative. 

Reorganizarea activității unor direcții/ servicii/ birouri/ compartimente are ca obiect 
principal creșterea gradului de eficientizare a acțiunilor și scurtarea timpului de lucru pentru 
anumite sarcini, concentrarea eforturilor pe lucrări cu termene limită și cu implicații financiare 
majore pentru bugetul Universității. 
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Acest obiectiv se preconizează a fi atins prin creșterea ponderii numărului angajaților 
care desfășoară activități legate direct de domeniul instituției și prin delimitarea clară a 
atribuțiilor specifice activităților, pentru o mai bună utilizarea a resurselor umane. Pornind de 
la necesitatea existenței, la nivelul instituțiilor publice, a unui management performant al 
resurselor umane se impune o abordare strategică, integrată și dinamică de natură să facă 
față schimbărilor și ritmului accelerat al reformei în domeniul administrativ. Întărirea capacității 
administrative a instituțiilor publice, prin activitatea de reglementare, planificare și coordonare, 
reprezintă o prioritate, iar printre efectele scontate anticipăm o mai bună planificare a calității 
serviciilor, prin stabilirea procedeelor și a acțiunilor care să conducă la schimbarea 
fundamentală a relației studenți, angajați și instituție, în sensul creșterii gradului de satisfacție 
a acestora.  

Având în vedere cele arătate mai sus, se consideră necesară reorganizarea 
structurilor din cadrul Universității Tehnice de Construcții București.  

Mai jos, regăsim o prezentare a tuturor structurilor administrative ce au suportat 
modificări sau nu, în urma procesului de reorganizare. 

Tabelul nr. 2. Prezentarea modificărilor structurilor administrative din UTCB 

DENUMIREA 
STRUCTURII 
ÎNAINTE DE 

MODIFICARE 

DENUMIREA 
STRUCTURII 

DUPĂ 
MODIFICARE 

SUBORDONARE
A STRUCTURII ÎN 

NOUA 
ORGANIGRAMĂ 

OBSERVAȚII/MOTIVARE
A MODIFICĂRILOR 

INTERVENITE 

Biroul consilieri juridici Biroul consilieri 
juridici 

Rector 
 

Nu intervin modificări 

Serviciul audit intern Biroul de audit public 
intern 

Rector 
 

Eficientizare, diminuare cheltuieli 

Biroul protecția datelor 
cu caracter personal 

Biroul protecția 
datelor cu caracter 
personal 

Rector 
 

Nu intervin modificări 

 Laboratoare 
acreditate și 
autorizate 

Rector 
 

 

 Societatea 
Antreprenorială 
Studențească 

Rector 
 

 

 Colegiul terțiar non-
universitar 

 Structură înființată conform 
cerințelor proiectului POCU 
finanțat din fonduri structurale 
nerambursabile 

Consiliul tehnico-
economic (CTE) 

- - Eficientizare, diminuare cheltuieli 

Biroul relații publice și 
marketing 

- - Eficientizare, diminuare cheltuieli 

    
Departament 
Managementul Calității 

Biroul de 
Management al 
Calității 

Prorector – 
management 
academic și asigurarea 
calității 

Eliminare confuzie cu 
departamentele educaționale 

Centrul de formare 
profesională continuă și 
învățământ la distanță 

-   

Direcția Bibliotecă: 
 Serviciul 

comunicarea și 
conservarea colecțiilor 
(Relații cu publicul) 

 
 
 

 
 
 
Prorector – 
management 

 
 
 
Eficientizare, diminuare cheltuieli 
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DENUMIREA 
STRUCTURII 
ÎNAINTE DE 

MODIFICARE 

DENUMIREA 
STRUCTURII 

DUPĂ 
MODIFICARE 

SUBORDONARE
A STRUCTURII ÎN 

NOUA 
ORGANIGRAMĂ 

OBSERVAȚII/MOTIVARE
A MODIFICĂRILOR 

INTERVENITE 

 Biroul 
dezvoltarea, evidența și 
organizarea colecțiilor 
 Biroul 
catalogare și informare 
bibliografică 

Serviciul Bibliotecă, 
Editură și Reviste 
Științifice 

academic și asigurarea 
calității 

Editura Conspress 
Centrul de resurse 
    
Departamentului de 
management al 
cercetării, dezvoltării și 
inovării 

Centrul de 
management al 
cercetării, dezvoltării 
și inovării: 
 Biroul pentru 
transfer tehnologic; 
 Biroul 
monitorizare proiecte 
și rezultate științifice 

 
Prorector – cercetare 
științifică și relații 
internaționale 

 
Eliminare confuzie cu 
departamentele educaționale 

Departamentului de 
Relații Internaționale: 

 Oficiul pentru 
relații 
internaționale 

 Compartiment
ul de informare 
și relații publice 

 Biroul pentru 
francofonie 

 Biroul 
Erasmus+ 

Centrul de Relații 
Internaționale: 

 Biroul relații 
internațional
e 

 Biroul pentru 
francofonie 

 Biroul 
Erasmus+ 
 

 
 
Prorector – cercetare 
științifică și relații 
internaționale 

Eliminare confuzie cu 
departamentele educaționale 

- Biroul EU-CONEXUS Prorector – cercetare 
științifică și relații 
internaționale 

Structură înființată conform 
necesităților de gestionare a 
proiectului EU-CONEXUS, 
Universitatea Europeană pentru 
Dezvoltare Durabilă Inteligentă a 
zonelor urbane de coastă 

- Consiliul cercetării 
științifice 

Prorector – cercetare 
științifică și relații 
internaționale 

 

- Laboratoare de 
cercetare și prestări 
servicii 

Prorector – cercetare 
științifică și relații 
internaționale 

 

- Centre de cercetare Prorector – cercetare 
științifică și relații 
internaționale 

 

    
SSM Biroul SSM și PSI Prorector – patrimoniu, 

politici de resurse 
umane și 
administrative 

Eficientizare, scurtare timpi de 
lucru 

- Biroul proiecte fonduri 
structurale 

Prorector – patrimoniu, 
politici de resurse 
umane și 
administrative 

Structură înființată conform 
necesităților de gestionare a 
proiectelor finanțate din fonduri 
structurale nerambursabile 
derulate în cadrul UTCB 
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DENUMIREA 
STRUCTURII 
ÎNAINTE DE 

MODIFICARE 

DENUMIREA 
STRUCTURII 

DUPĂ 
MODIFICARE 

SUBORDONARE
A STRUCTURII ÎN 

NOUA 
ORGANIGRAMĂ 

OBSERVAȚII/MOTIVARE
A MODIFICĂRILOR 

INTERVENITE 

Centrul de consiliere 
studenți 

Centrul Consiliere și 
Orientare în Carieră 

Prorector – IT, 
comunicare, imagine și 
activități studențești 

 

Centrul de comunicații Centrul de 
Comunicații și IT 

Prorector – IT, 
comunicare, imagine și 
activități studențești 

Eficientizare, scurtare timpi de 
lucru 

Departamentul de 
Educație Continuă, 
Antreprenoriat și 
Absolvenți 

Centrul de Educație 
Continuă, 
Antreprenoriat și 
Absolvenți 

Prorector – IT, 
comunicare, imagine și 
activități studențești 
 

 
Eliminare confuzie cu 
departamentele educaționale 

Serviciul Cămine–
Cantină și burse 
studenți 
 

Serviciul Social Prorector – IT, 
comunicare, imagine și 
activități studențești 

Eficientizare, scurtare timpi de 
lucru 

    
Direcția Administrativă 
 Serviciul Achiziții 

Publice 
 Serviciul Urmărire 

Contracte 
 Serviciul Cămine–

Cantină și burse 
studenți 

 Serviciul 
Administrativ și 
patrimoniu 

Direcția de achiziții și 
urmărire contracte 
 Serviciul Achiziții 

Publice 
 Biroul Urmărire 

Contracte 
 

 
Direcția General 
Administrativă 

Eficientizare, diminuare 
cheltuieli, scurtare timpi de lucru 

Direcția Economică 
 Serviciul  financiar 

– contabilitate 
 Biroul financiar 
 Biroul contabilitate 

Direcția Economică 
 Birou financiar și 

buget 
 Biroul 

contabilitate 

 
Direcția General 
Administrativă 

Eficientizare, diminuare 
cheltuieli, scurtare timpi de lucru 

Direcția Resurse umane 
și salarizare 
 Serviciul Resurse 

umane 
 Serviciul Salarizare 

Direcția Resurse 
umane și salarizare 
 Biroul Resurse 

umane 
 Biroul Salarizare 

 
Direcția General 
Administrativă 

Eficientizare, diminuare 
cheltuieli, scurtare timpi de lucru 

Direcția Tehnică 
 Biroul Tehnic 
 Biroul Investiții 

Direcția Tehnică și 
Administrativă 
 Biroul tehnic și 

investiții 
 Biroul 

administrativ și 
patrimoniu 

 
Direcția General 
Administrativă 

Eficientizare, diminuare 
cheltuieli, scurtare timpi de lucru 

    
Secretariat Universitate: 
 Birou acte studii 
 Birou studenți 

internaționali 
 Arhiva 
 Registratura 
 Petiții 

Secretariat 
Universitate: 
 Birou acte studii 
 Birou studenți 

internaționali 
 Arhiva 
 Registratura 
 - 
 Serviciul 

administrate 
platforme de 
admitere și 
gestiune studenți 

  
 
 
 
 
 
Structură înființată conform 
necesităților de gestionare a 
platformelor informatice de lucru 
cu studenți 
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Prin urmare, după efectuarea modificărilor, noua organigramă a UTCB aprobată de 
Senat este redată în Figura 3. 

În concluzie, modificările efectuate au vizat cu precădere eficientizarea timpului de 
lucru, gruparea activităților pe tipuri și specific, reducerea cheltuielilor cu personalul, precum 
și eliminarea confuziei provocate de denumirile identice dintre departamentele didactice și 
cele administrative. 

Având în vedere faptul că, structura organizatorică a instituției a suferit modificări 
importante ca urmare a reorganizării activității, este necesară întocmirea unui nou 
Regulament de Organizare și Funcționare, care să fie structurat pe noua schemă 
organizatorică, relațională și funcțională. 

 

 

Fig. 3. Organigrama structurilor administrative a UTCB 
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2. 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; urmărirea cu strictețe a respectării 
metodologiei de întocmire a statelor de funcții; eficientizarea activității 
administrative a universității și corelarea structurii de personal didactic 
auxiliar și nedidactic atât cu cea didactică, cât și cu finanțarea 
disponibilă 

Execuția bugetară a Universității Tehnice de Construcții București pe anul 2020 se 
prezintă, după cum urmează: 

- situația veniturilor încasate de UTCB în anul 2020 
- situația veniturilor încasate de UTCB în anul 2020, comparativ cu anul 2019 
- situația cheltuielilor efectuate de UTCB în anul 2020 
- situația cheltuielilor efectuate de UTCB în anul 2020, comparativ cu anul 2019 

Veniturile încasate pe anul 2020 de UTCB sunt structurate pe surse de finanțare, și 
anume venituri de la  bugetul de stat și venituri din activitatea autofinanțată. 

Veniturile încasate de la bugetul de stat sunt veniturile încasate din contractul 
instituțional (finanțarea de bază, vouchere de vacanță, finanțarea pentru dezvoltarea 
instituțională,  finanțare situații speciale, investiții în curs de execuție, burse studenți și 
transport studenți), și veniturile încasate din contractul complementar (subvenții cămine 
cantine, reparații capitale, consolidări).  

Veniturile încasate din activități autofinanțate sunt veniturile încasate din activitatea de 
bază a universității (taxele de școlarizare de  la studenții români și străini, taxe de examene, 
chirii, regie de la contractele de cercetare, etc.), venituri din cursuri postuniversitare, venituri 
din sponsorizări, venituri din cercetare, editură, venituri din cămine cantină, Programul de 
finanțare ROSE, programe cu finanțare nerambursabilă (ERASMUS, NEN, etc.), contracte 
încheiate cu Banca Mondială, contractul EU-CONEXUS,  cât și proiecte finanțate din Fonduri 
Structurale Europene. 

Situația veniturilor încasate de UTCB în anul 2020 se prezintă astfel, pe surse de 
finanțare:                      Tabel nr.1 Situația veniturilor încasate în anul 2020                                                       
- lei - 

Denumirea indicatorilor 
Buget aprobat 

initial  
Buget aprobat 

definitiv  
Încasări 
realizate 

VENITURI - Total 86.769.169 105.639.035 102.641.121 
Venituri din finantare de la buget 66.710.169 84.080.035 82.313.761 
Finanțarea de bază 49.887.597 53.666.075 53.666.075 
Indemnizatie de hrana 2.206.581 2.246.902 2.246.902 
Vouchere de vacanta si EURO 200 907.700 888.850 891.754 
Legea 85 si Hotarari judecatoresti  7.895.588 6.126.410 
Finanțare Dezvoltare Instituțională - FDI 0 1.710.000 1.710.000 
Finantare din fondul pentru situatii 
speciale 0 2.556.700 2.556.700 
Reparatii capitale 250.000 250.000 250.000 
Subvenții cămine - cantine 2.142.348 2.408.415 2.408.415 
Dotări și alte investiții 250.000 550.000 550.000 
Burse studenți 8.982.943 9.634.505 9.634.505 
Transport studenți 373.000 373.000 373.000 
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Realizarea unor obiective de investiții 1.710.000 1.900.000 1.900.000 

Venituri din activitatea autofinantata 20.059.000 21.559.000 20.327.360 
Venituri proprii din taxe 4.927.000 6.144.033 7.402.065 
Finanțare Dezvoltare Instituțională – FDI 
cofinanțare 0 145.518 145.350 
ROSE 1.286.000 1.295.614 561.879 

Venituri propriii din cursuri 
postuniversitare 310.000 310.000 254.188 
Sponsorizare an curent 500.000 600.000 371.990 
Cercetare Terti 4.300.000 4.834.846 4.635.236 
Cercetare PN 1.300.000 1.145.507 1.049.691 
Editura 45.000 29.700 42.903 
Banca Mondiala 455.000 470.282 449.113 
Venituri proprii cămine - cantine 3.356.000 3.483.500 1.858.756 
CONEXUS 680.000 200.000 0 
Fonduri structurale 2.500.000 2.500.000 1.655.038 
Programe externe 400.000 400.000 1.901.151 

Din situația prezentată in tabelul nr.1 se observă că realizarea și încasarea veniturilor 
de la bugetul de stat este în proporție de 97,90% față de bugetul aprobat definitiv, diferenta 
de 2,10% fiind din Legea 85/2016 si Hotarari judecatoresti unde am previzionat mai mult decat 
necesarul, ministerul alocand prin contractul institutional cat s-a preconizat de institutie pentru 
achitarea obligatiilor anului 2020.  

Încasarea veniturilor din activitatea autofinanțată s-a realizat in proportie de 94,29% 
din bugetul aprobat definitiv. 

Ponderea veniturilor încasate de la bugetul de stat în totalul veniturilor încasate de 
UTCB este de 80,20 %, iar a veniturile autofinanțate în total venituri este de 19,80%. 

Situația veniturilor încasate de UTCB în anul 2020, față de anul 2019 se prezintă astfel, 
pe surse de finanțare:                         
Tabel nr.2 Situația încasărilor realizate în anul 2020 comparate cu cele efectuate în anul 2019 

                                                                                                                                 - lei -                                                                               

Denumirea indicatorilor 
Încasări realizate 

2019 
Încasări realizate 

2020 
Evoluție    

2020 / 2019 

VENITURI - Total 104.850.315 102.641.121 -2.209.194 
Venituri din finantare de la buget 82.848.879 82.313.761 -535.118 
Finanțarea de bază 46.134.144 53.666.075 7.531.931 
Indemnizatie de hrana 2.096.252 2.246.902 150.650 
Vouchere Vacanta si EURO 200 907.700 891.754 -15.946 
Legea 85 si Hotarari Judecatoresti 16.671.581 6.126.410 -10.545.171 
Finanțare Dezvoltare Instituțională - FDI 1.360.000 1.710.000 350.000 
Finantare din fondul pentru situatii 
speciale 404.000 

2.556.700 
 2.152.700 

Reparatii capitale 1.700.000 250.000 -1.450.000 
Subvenții cămine - cantine 2.726.111 2.408.415 -317.696 
Dotări și alte investiții 625.000 550.000 -75.000 
Burse studenți 9.145.091 9.634.505 489.414 
Transport studenți 404.000 373.000 -31.000 
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Realizarea unor obiective de investiții 675.000 1.900.000 1.225.000 

Venituri din activitatea autofinantata 22.001.436 20.327.360 -1.674.076 
Venituri proprii din taxe 7.318.505 7.402.065 83.560 
Finanțare Dezvoltare Instituțională – FDI 
cofinanțare 116.846 145.350 28.504 
ROSE 96.203 561.879 465.676 
Venituri propriii din cursuri 
postuniversitare 254.410 254.188 -222 
Sponsorizare an curent 171.152 371.990 200.838 
Cercetare Terti 5.953.765 4.635.236 -1.318.529 
Cercetare PN 1.315.652 1.049.691 -265.961 
Editura 48.368 42.903 -5.465 
Banca Mondiala 485.854 449.113 -36.714 
Venituri proprii cămine - cantine 3.471.123 1.858.756 -1.612.367 
CONEXUS 1.391.964 0 -1.391.964 
Fonduri structurale 320.955 1.655.038 1.334.083 
Programe externe 1.056.639 1.901.151 844.512 

Din analiza comparată a celor doi ani financiari, conform tabelului nr.2, se deduc câteva 
concluzii semnificative: 

- o diminuare a alocațiilor bugetare față de anul anterior cu 535.118 lei, datorată în principal 
diminuarii finantarii din Legea 85/2016 fiind ultimul an de acordare a acestor datorii catre 
salariati, diminuarea finantarii pentru investitiile aflate in curs de finalizare, cat si a creșterilor 
salariale din anul 2020, precum și a creșterilor semnificative a alocațiilor pentru finanțarea 
dezvoltării instituționale si a fondului pentru situatii speciale; 

- o diminuarea a veniturilor din activitatea autofinanțată cu 1.674.076 lei, datorată între altele 
reducerii volumului contractelor de cercetare cu terții și contractelor PN; se remarcă în acest 
context aportul important adus de programul ROSE. In acelasi timp se constata o crestere 
semnificativa a fondurilor structurale accesate de UTCB si a programelor externe. 

Situația cheltuielilor efectuate în anul 2020 de UTCB pe surse de finanțare, se prezintă 
astfel:    

Tabel nr.3 Situația cheltuielilor efectuate în anul 2020                                                 - 
lei -                                                                                                                                       

Denumirea indicatorilor 
Buget aprobat 

initial  
Buget aprobat 

definitiv  

Plati  

efectuate 

CHELTUIELI - Total 86.769.169 110.021.029 92.794.773 
Cheltuieli din venituri finantare de la 
buget 66.710.169 84.080.035 75.415.388 
Finanțarea de bază 49.887.597 53.666.075 51.342.956 
Indemnizatie de hrana 2.206.581 2.246.902 2.246.902 
Vouchere de vacanta si EURO 200 907.700 888.850 891.754 
Legea 85 si Hotarari judecatoresti 0 7.895.588 6.126.410 
Finanțare Dezvoltare Instituțională - FDI 0 1.710.000 1.701.933 
Finantare din fondul pentru situatii 
speciale 0 2.556.700 85.613 
Reparatii capitale 250.000 250.000 250.000 
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Subvenții cămine - cantine 2.142.348 2.408.415 2.169.288 
Dotări și alte investiții 250.000 550.000 302.954 
Burse studenți 8.982.943 9.634.505 9.369.065 
Transport studenți 373.000 373.000 25.726 

Realizarea unor obiective de investiții 1.710.000 1.900.000 902.787 

Cheltuieli din venituri autofinantate 20.059.000 25.940.994 17.379.385 
Venituri proprii din taxe 4.927.000 8.302.677 5.684.425 
Finanțare Dezvoltare Instituțională – FDI 
cofinanțare 0 145.518 145.486 
ROSE 1.286.000 1.355.614 274.001 

Venituri propriii din cursuri 
postuniversitare 310.000 310.000 221.190 
Sponsorizare an curent 500.000 600.000 371.990 
Cercetare Terti 4.300.000 4.834.846 4.025.311 
Cercetare PN 1.300.000 1.145.507 1.036.104 
Editura 45.000 29.700 29.361 
Banca Mondiala 455.000 477.509 398.116 
Venituri proprii cămine - cantine 3.356.000 4.992.881 3.181.665 
CONEXUS 680.000 846.742 294.672 
Fonduri structurale 2.500.000 2.500.000 1.295.899 
Programe externe 400.000 400.000 421.165 

 

Între bugetul aprobat definitiv pe venituri (suma de 105.639.035 lei, din tabelul nr.1) și 

bugetul aprobat definitiv pe cheltuieli (suma de 110.021.0259 lei, din tabelul nr.3) este o 

diferență de 4.381.994 lei, sumă ce reprezintă cheltuieli aprobate din soldul anilor precedenți 

ce pot fi efectuate în anul 2020, aprobare acordată de Ministerul Educației Naționale. 

Din situația prezentată se observă că plățile efectuate în anul 2020 sunt în proporție 

de 84,34% din valoarea bugetului aprobat pentru cheltuieli, iar față de încasările realizate în 

anul 2020 sunt în proporție de 90,41%. 

Structura cheltuielilor pe surse de finanțare și titluri de cheltuieli efectuate în anul 2020, 

este prezentată în tabelul următor. 

Tabel nr.4 Sturctura cheltuielilor pe surse și pe titluri de cheltuieli                                   - lei - 

Denumirea 
indicatorilor 

Plăți 
efectuate 

Total 

Cheltuieli 
de  

personal 

Cheltuieli 
cu bunuri 
si servicii 

Cheltuieli 
cu bursele 

Cheltuieli 
cu fond 

handicapati 
neincadrati 

Cheltuieli 
cu 

transportul  

Cheltuieli 
cu 

fondurile 
structurale 

Cheltuieli 
cu 

investitiile 

Cheltuieli 
efectuate in 

2019 si 
recuperate 

in 2020 

CHELTUIELI - 
Total 92,794,773 66,907,606 11,498,535 9,439,373 633,594 25,726 1,721,422 2,968,954 -400,437 

Cheltuieli din 
venituri finantate 
de la bugetul de 
stat 75,415,388 62,328,925 1,628,233 9,369,065 607,698 25,726 0 1,455,741 0 
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Finanțarea de bază 51,342,956 50,782,822     560,134         

Indemnizatie de 
hrana 2,246,902 2,246,902               

Vouchere vacanta  888,850 888,850               

Legea 85/2016 + 
Hot.judecatoresti 6,126,410 6,126,347     63         

Vouchere Euro 200 2,904   2,904             

FSS 85,613   85,613             
Finantare 
Dezvoltare 
institutionala  1,701,933 614,447 1,077,356   10,130         

Reparații capitale 250,000             250,000   

Subvenții cămine - 
cantine 2,169,288 1,669,557 462,360   37,371         

Dotări și alte 
investiții 302,954             302,954   

Burse studenți 9,369,065     9,369,065           

Transport studenți 25,726         25,726       
Realizarea unor 
obiective de 
investiții 902,787             902,787   

Cheltuieli din 
venituri 
autofinantate 17,379,385 4,578,681 9,870,302 70,308 25,896 0 1,721,422 1,513,213 -400,437 

Venituri proprii din 
taxe 5,684,425 65,248 5,167,583 26,436       791,482 -366,324 

Venituri proprii din 
cursuri 
postuniversitare 221,190 201,118 12,374   915     6,783   
Finantare 
Dezvoltare 
institutionala 
cofinantare 145,486 106,164 38,113   1,209         

ROSE 274,001 232,154 21,220   1,798     18,829   

Sponsorizare an 
curent 371,990 29,216 298,902 43,872           

Cercetare Terti 4,025,311 2,262,577 1,526,027   6,065     236,169 -5,527 

Cercetare PN 1,036,104 768,838 125,581   4,550     137,135   

Editura 29,361   29,361             

CONEXUS 294,672 245,810 37,261   3,126   4,358 4,117   

Banca Mondiala 398,116 354,852 29,241   1,024     12,999   

Venituri proprii 
cămine - cantine 3,181,665 312,704 2,584,639   7,209     305,699 -28,586 

Fonduri structurale 1,295,899           1,295,899     

Programe externe 421,165           421,165     

 

Din analiza cheltuielilor efectuate în anul 2020 pe titluri de cheltuieli, conform tabelului 
nr.4, se observă că cheltuielile de personal au ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor 
efectuate, inclusiv cheltuielile cu fondul de handicapati neincadrati, respectiv 72,79%, urmată 
de cheltuielile cu bunurile și serviciile în pondere de 12,39%, cheltuielile cu bursele și 
transportul studenților 10,20%, cheltuielile cu investițiile și dotările în pondere de 3,20%, 
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cheltuielile cu fondurile structurale au o pondere de 1,86%. In anul 2020 s-au recuperat plati 
efectuate in 2019 intr-o pondere de 0,44%. 

De asemenea, se observă din analiza cheltuielilor pe titluri și activități, că cheltuielile 
de funcționare curente și utilitățile universității sunt plătite integral din veniturile proprii (suma 
de 5.167.583 lei), din alocația încasată de la buget, respectiv din finanțarea de bază se achită 
doar salarii și contribuții aferente ale acestora. De asemenea tot din venituiri proprii s-a 
suplimentat pentru plata salariilor suma de 65.248 lei. 

Cheltuielile pentru cămine cantine sunt suportate din cele două surse de finanțare, 
respectiv de la bugetul de stat – subvenție și din venituri regie cămin, fiind în valoare totală de 
5.350.953 lei. Salariile și contribuțiile aferente acestora sunt de 2.026.841 lei (în pondere de 
37,88% din total cheltuieli pentru cămine cantină), cheltuielile cu bunuri și servicii în sumă de 
3.046.999 lei, reprezentând 56,94% din totalul cheltuielilor pentru activitatea de cămine 
cantină, iar investițiile și dotările în sumă de 305.699 lei cu o pondere de 5,71% în totalul 
cheltuielilor aferente căminelor și cantinei. 

Cheltuielile efectuate în anul 2020 din activitățile de cercetare derulate de către UTCB 
sunt în sumă totală de 5.061.415 lei (o pondere de 5,45% din totalul cheltuielilor totale ale 
universității), reprezintând o sursă importantă de cheltuieli de personal cu contributiile 
aferente, respectiv suma de 3.042.030 lei, cât și pentru dotările de echipamente ale 
laboratoarelor și centrelor de cercetare ale universității, suma cheltuită la acest capitol fiind de 
373.304 lei.  

 Situația cheltuielilor efectuate de UTCB în anul 2020, față de anul 2019 se 
prezintă astfel, pe surse de finanțare:       

Tabel nr.6 Cheltuielile efectuate în anul 2020, comparativ cu cele din 2019                     - lei - 

Denumirea indicatorilor 
Plăți efectuate 

2019  
Plăți efectuate 

2020 
Evoluție 

2020/2019 

CHELTUIELI - Total 100.265.618 92.794.773 -7.470.845 

Cheltuieli din venituri finantare de la 
buget 80.695.235 75.415.388 -5.279.847 

Finanțarea de bază 46.412.960 51.342.956 4.929.996 

Indemnizatie de hrana 2.096.252 2.246.902 150.650 

Vouchere de vacanta si EURO 200 907.700 891.754 -15.946 

Legea 85 si Hotarari judecatoresti 16.671.581 6.126.410 -10.545.171 

Finanțare Dezvoltare Instituțională - FDI 1.359.298 1.701.933 342.635 

Finantare din fondul pentru situatii 
speciale 0 85.613 85.613 

Reparatii capitale 1.259.876 250.000 -1.009.876 

Subvenții cămine - cantine 2.505.254 2.169.288 -335.966 

Dotări și alte investiții 198.478 302.954 104.476 

Burse studenți 9.130.039 9.369.065 239.026 

Transport studenți 69.324 25.726 -43.598 
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Realizarea unor obiective de investiții 84.472 902.787 818.315 

Cheltuieli din venituri autofinantate 19.570.383 17.379.385 -2.190.998 

Venituri proprii din taxe 6.782.805 5.684.425 -1.098.380 

Finanțare Dezvoltare Instituțională – FDI 
cofinanțare 116.752 145.486 28.734 

ROSE 692.255 274.001 -418.254 

Venituri propriii din cursuri 
postuniversitare 211.510 221.190 9.680 

Sponsorizare an curent 173.482 371.990 198.508 

Cercetare Terti 5.442.409 4.025.311 -1.417.098 

Cercetare PN 1.466.258 1.036.104 -430.154 

Editura 38.865 29.361 -9.504 

Banca Mondiala 418.133 398.116 -20.017 

Venituri proprii cămine - cantine 3.406.071 3.181.665 -224.406 

CONEXUS 43.495 294.672 251.177 

Fonduri structurale 272.614 1.295.899 1.023.285 

Programe externe 505.734 421.165 -84.569 

 

Din analiza comparată a anilor 2019 cu 2020 privind plățile (tabelul nr.6), se observă: 

- o scadere a plăților din alocații de la bugetul de stat cu 5.279.847 lei, datorită scaderii 
cuantumului valorii de achitat pentru Legea 85/2016, finalizandu-se in acest an plata acestor 
datorii catre salariati, scaderea platilor pentru investitiile in curs de finalizare (FCCIA si 
Laboratorul de Hidraulica), dar si o crestere a plăților pentru salarii, burse, cât și creșterii 
alocației pentru dezvoltarea instituțională; 

- o diminuare a plăților din veniturile activităților autofinanțate cu 2.190.998 lei, deoarece au 
scăzut încasările aferente surselor de finanțare prin diminuarea numărului de studenți cu taxă, 
diminuarea contractelor de cercetare, cat si limitarea deplasarilor in contextul pandemiei de 
Covid 19, studentii nu au mai avut mobilitati ERASMUS, dar si o crestere a cheltuielilor din 
Fonduri structurale accesate de UTCB, respectiv POCU, POC, POR. 

 

 

II.6.2  Situația patrimonială la 31 decembrie 2020 

Situația patrimonială la 31 decembrie 2020 conform bilanțului contabil se prezintă 
astfel: 

Tabel nr.7 Extras din Situațiile financiare la 31 decembrie 2020 
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Denumire indicator Sold la 

începutul anului 

2020 

Sold la 

sfârșitul anului 

2020 

Active necurente, din care: 238.266.633 227.694.003 

- terenuri, clădiri  227.545.298 219.601.700 

- active necorporale (softuri), instalatii tehnice, 

aparatură birotică etc. 

10.626.944 8.015.834 

Active curente, din care: 39.489.541 51.820.905 

- stocuri  12.716.065 12.722.205 

- creanțe comerciale și alte decontări  3.944.580 6.460.640 

- disponibilități la trezorerie și la bănci comerciale 22.811.039 32.626.877 

TOTAL ACTIVE (active necurente + active curente) 277.756.174 279.514.908 

Datorii necurente, din care: 9.124.565 1.111.124 

- provizioane pentru Legea 85/2016 și spor de doctor 

câștigat în instanță, aferente anilor viitori 

8.268.526 307.171 

Datorii curente, din care: 11.030.461 12.979.983 

- datorii către furnizori și creditori 2.212.345 4.007.607 

- datorii către bugete  1.636.663 121.009 

- salariile angajatilor aferente lunii decembrie (net) 3.315.863 3.385.715 

TOTAL DATORII (datori necurente + datorii curente) 20.155.026 14.091.107 

TOTAL ACTIVE NETE (total active – total datorii) 257.601.148 265.423.801 

 Conform situației prezentate in tabelul nr.7 (parte a bilanțului contabil la 31 decembrie 
2020) se observă o crestere a activelor nete în anul 2020 față de 2019, cu suma de 7.822.653 
lei rezultată din: 

-   scăderea activelor necurente datorită amortizărilor calculate în anul 2020; 

- creșterea activelor curente prin majorarea creanțelor comerciale (facturi emise si neîncasate 
în special de la activitatea de cercetare), creșterea creanțelor studenților prin neplata taxelor 
de școlarizare, precum și creșterea disponibilităților datorate sumelor neridicate din burse și 
transport achitate prin casierie, încasării de alocații pentru reparații capitale și investiții în curs 
de la minister și care se reportează în anul 2021, încasării de alocații pentru finantarea fondului 
pentru situatii speciale si reportate in anul 2021, cresterea incasarilor din taxe scolarizare 
studenti straini, etc.; 

- scăderea datoriilor necurente cu 8.013.441 lei, sumă ce reprezintă în prinicipal diminuarea 
provizioanelor constituite pentru Legea 85/2016 și sporurilor de doctor câștigate în instanță, 
provizioane ce s-au stins, Legea 85/2016 fiind achitata integral la finalul anului 2020; 

- creșterea dotariilor curente cu suma de 1.949.522 lei prin înregistrarea pe cheltuieli a 
salariilor lunii decembrie 2020 și a utilităților lunii decembrie 2020, achitate în ianuarie 2021. 
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 În situația patrimonială la 31 decembrie 2020, universitatea figurează cu disponibilități 
în valoare totală de 32.626.877 lei (conform tabelului nr.7), dar nu toate aceste disponibilități 
sunt la dispoziția universității. Din tabelul nr.8 se poate observa soldul pentru fiecare sursă de 
finanțare în parte ce poate fi cheltuit în 2021, cu aceeași destinație. Restul între 32.626.877 
lei și 31.541.883 lei, respectiv suma de 1.174.994 lei reprezintă drepturi neridicate din burse 
și transport studenți, creditori diverși – garanții de bună execuție, garanții gestionari, etc, sumă 
de care UTCB nu poate dispune. 

 De asemenea tot disponibilul aflat în sold la 31 decembrie 2020 și rămas necheltuit din 
sume încasate de la bugetul de stat, devine în anul următor sold din venituri proprii ale 
universității, însă acest sold se va cheltui pe aceeași destinație cu care au fost veniturile 
încasate de la bugetul de stat. 

Tabel nr.8 Situația disponibilităților pe surse de finanțare la 31 decembrie 2020 

Denumirea indicatorilor 

Sold disponibilitati la 
31 decembrie 2020 

(LEI) 
din care, sold in 
valuta (EURO)  

CHELTUIELI - Total 31.541.883,00 1.625.800,00 
Cheltuieli din venituri finantate de la bugetul 
de stat 15.969.014,00 0 

Finanțarea de bază 2.480.902,00   

Vouchere vacanta 0,00   

FSS 2.471.087,00   

Reparații capitale 88.489,00   

Subvenții cămine - cantine 2.297.595,00   

Dotări și alte investiții 899.943,00   

Burse studenți 1.102.526,00   

Transport studenți 2.267.421,00   

Realizarea unor obiective de investiții 4.361.051,00   

Cheltuieli din venituri autofinantate 15.572.869,00 1.625.800,00 

Venituri proprii din taxe 9.083.698,00 861.928,00 

Venituri proprii din cursuri postuniversitare 366.917,00   

Finantare Dezvoltare institutionala cofinantare 0,00   

ROSE 267.601,00   

Sponsorizare an curent 0,00   

Sponsorizare ani precedenți 264.362,00   

Cercetare Terti 1.152.304,00 11.536,00 

Cercetare PN 175.067,00 33.294,00 

Editura 29.493,00   

Banca Mondiala 74.420,00 0,00 

Venituri proprii cămine - cantine 22.837,00   

Programe externe 2.624.847,00 533.506,00 

CONEXUS 1.071.853,00 185.536,00 

Fonduri structurale 439.470,00   
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3. 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 

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  

 În anul 2019 costurile cu plata cu ora s-au ridicat la valoarea de 2.097.009 lei 
comparativ cu anul 2020 în care suma totală aferentă plății cu ora a avut valoarea de 
1.996.514 lei. 

 Diferența dintre costul aferent anului calendaristic 2019 și cel aferent anului 
calendaristic  2020 rezultă din: 

- scăderea numărului de posturi vacante remunerate în regim de plata cu ora, 
respectiv de la 138 posturi didactice vacante la data de 01.10.2018 la 127 posturi 
didactice vacante la data de 01.10.2019 ajungând la 112 posturi didactice vacante 
la data de 01.10.2020; 

- creșterea ponderii posturilor vacante de șef lucrări/lector universitar și totodată 
diminuarea numărului de posturi vacante începând cu 01.10.2020 

- majorarea normelor personalului didactic titular aproape de limita maximă de 16 
ore convenționale/ săptămână. 
Structura comparativă pe grade didactice a posturilor vacante este următoarea: 

Data de referință Nr. total posturi 
vacante, din 

care: 
Profesor Conferențiar 

Șef lucrări 
(lector) 

Asistent 

01 octombrie 2018 138 13 3 81 41 
01 octombrie 2019 127 12 4 73 38 
01 octombrie 2020 112 14 1 65 32 
 

- menținerea la un nivel similar a costurilor cu tarifele utilizate pentru remunerarea 
activităților desfășurate în regim de plata cu ora și stabilirea unui tarif unitar pentru 
aceste activități – începând cu 01.10.2018 –  astfel: 

Data de referință 
Ciclu de 

studii 

Tarif lei/ oră cu viramente  

Profesor Conferențiar 
Șef lucrări 

(lector) 
Asistent 

01 octombrie 2018 

Ciclurile I și 
II de studii 

universitare 
46 46 46 46 

Studii 
doctorale 

62 62 - - 

Comisii 
doctorat 

72 72 - - 

01 octombrie 2019 
Ciclurile I și 
II de studii 

universitare 
46 46 46 46 
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Data de referință 
Ciclu de 

studii 

Tarif lei/ oră cu viramente  

Profesor Conferențiar 
Șef lucrări 

(lector) 
Asistent 

Studii 
doctorale 

80 80 - - 

Comisii 
doctorat 

72 72 - - 

 

Situația resurselor umane în UTCB  

Din activitatea desfășurată de Direcția Resurse Umane - Salarizare în perioada: octombrie 
2018 - octombrie 2020, referitor la capitalul de resurse umane se evidențiază următoarele 
aspecte: 

 Numărul total de posturi didactice ocupate s-a diminuat de la 327 la 322, 
structura comparativă pe grade didactice a posturilor ocupate fiind următoarea: 

Data de referință Nr. total posturi 
ocupate, din 

care: 
Profesor Conferențiar 

Șef lucrări 
(lector) 

Asistent 

01 octombrie 2018 327 46 84 155 42 
01 octombrie 2019 327 42 84 163 38 
01 octombrie 2020 322 35 83 167 37 

 
Cauzele principale care au determinat diminuarea cu 5 a numărului de posturi didactice 

ocupate au fost: 
- încetarea contractului individual de muncă, prin pensionare la limită de vârstă; 
- încetarea contractelor individuale de muncă la cererea salariaților, prin acordul părților 

sau prin demisie; 
 

 Numărul total de posturi didactice aprobate s-a diminuat de la 465 în anul 
universitar 2018/2019 la 434 în anul universitar 2020/2021.  

Structura comparativă pe grade didactice a posturilor aprobate este următoarea: 

An universitar Nr. total posturi 
aprobate, din 

care: 
Profesor Conferențiar 

Șef lucrări 
(lector) 

Asistent 

2018/2019 
(la 01.10.2018) 

465 59 87 236 83 

2019/2020 
(la 01.10.2019) 

454 54 88 236 76 

2020/2021 
(la 01.10.2020) 

434 49 84 232 69 

Factorul determinant pentru reducerea numărului total de posturi aprobate a fost folosirea 
eficientă a finanțării instituționale prin revizuirea volumului de ore acoperite prin norme și, în 
special, prin plata cu ora, respectiv menținerea normelor didactice minime sub care nu se 
poate coborâ, după cum urmează: profesor: 12 ore, conferențiar: 13, ore șef lucrări/lector: 15 
ore, asistent: 16 ore; 

 
Referitor la personalul didactic auxiliar si nedidactic, evoluția numărului de 

salariați a fost următoarea: 
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Data de 
referință 

Structură 
Categorie 
personal 

Nr. 
personal 

Total/ 
structură 

TOTAL 
perioadă 

Decembrie 
2018 

Departamente 
didactice 

Didactic 
auxiliar 

91 

97 

248 

Nedidactic 6 

Departamente 
din afara 

facultăților și 
Direcții 

administrative 
 (fără Cămine-

Cantină) 

Didactic 
auxiliar 

82 

151 

Nedidactic 69 

Decembrie 
2019 

Departamente 
didactice 

Didactic 
auxiliar 

88 

94 

250 

Nedidactic 6 

Departamente 
din afara 

facultăților și 
Direcții 

administrative 
(fără Cămine-

Cantină) 

Didactic 
auxiliar 

88 

156 

Nedidactic 68 

Decembrie 
2020 

Departamente 
didactice 

Didactic 
auxiliar 

87 

93 

249 

Nedidactic 6 

Departamente 
din afara 

facultăților și 
Direcții 

administrative 
 (fără Cămine-

Cantină) 

Didactic 
auxiliar 

88 

156 

Nedidactic 68 

Numărul de posturi didactic auxiliare și nedidactice ocupate a avut fluctuații 
nesemnificative. 
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VII.  Alte informații 

1. Juridic 

Litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești: 
- un dosar cu student - bursă, suspendat; 
- unsprezece dosare de faliment, toate referitoare la creanțe rezultate din contractele de 
cercetare științifică; 
- două dosare referitoare la diplome; 
- două dosare anulare acte administrative; 
- două dosare referitoare la imobile - terenuri; 
- un dosar referitor la pretenții. 
 

2. Audit public intern 

Activitatea structurii de audit public intern este asigurată de către un auditor intern. 
Documentele utilizate permit organizarea funcției de audit public intern,  printre ele se numără:  
Planul anual pe 2020 aprobat de conducerea UTCB, raportul de monitorizare privind 
asigurarea calității activității de audit public intern, rapoarte de audit public intern pentru 
misiunile efectuate, acte privind misiunile de consiliere. 

Planul de audit pe 2020 a prevăzut 4 misiuni de asigurare, 1 de consiliere și 1 de evaluare. 
Față de planificare, a fost realizată și 1 misiune ad-hoc. Domeniile de auditare asigurate prin 
misiuni au fost: bugetar (4), financiar-contabil (4), achiziții publice (4), resurse umane (pentru 
care nu s-au atins obiectivele stabilite, întrucât au fost puse la dispoziția auditorului o parte 
din actele și documentele solicitate), fonduri comunitare (3), funcții specifice UTCB (1). 

Misiunile de asigurare au fost în număr de 4, și anume: plățile asumate prin angajamente 
bugetare și legale, administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea 
sau închirierea de bunuri, activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de 
UTCB, alocarea creditelor bugetare. 

Principalele constatări ale misiunilor de asigurare s-au referit la:  structura de a 
administrare a patrimoniului nu are niciun angajat, existența unui angajat responsabil cu 
întocmirea Registrului de Riscuri la nivelul direcțiilor din cadrul Direcției General Administrative 
și la nivelul UTCB, procedura privind angajarea cheltuielilor bugetare, ordonanțarea, plata și 
lichidarea cheltuielilor bugetare este  întocmită, viza de control financiar preventiv propriu a 
fost acordată numai pentru acele operaţiuni cuprinse în Cadrul general al operaţiunilor supuse 
controlului financiar preventiv. 

Printre recomandările formulate se regăsesc și următoarele: actualizarea normelor proprii 
privind angajarea cheltuielilor bugetare, ordonanțarea, lichidarea, extrăgând din legislația 
actuală ceea ce este specific UTCB, aprobarea în Comisia de monitorizare a UTCB și 
actualizarea sistematică a procedurii privind administrarea patrimoniului, introducerea în fișele 
de post ale angajaților Direcției resurse umane salarizare (DRUS) atribuțiile / sarcinile de 
serviciu pentru fiecare angajat al DRUS, individualizat, calcularea costurilor cu utilitățile și 
serviciile de curățenie (cheltuielile de regie) ca relație procentuală față de numărul de ore de 
închiriere și numărul de persoane care au acces în spațiile închiriate. Includerea cheltuielilor 
de regie în tariful de închiriere propus celor care depun cereri de închiriere spații în atenția 
Consiliului de Administrație al UTCB, inventarierea tuturor spațiilor ce pot fi disponibile 
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temporar pentru închiriere, stabilirea destinațiilor pe care le pot avea, stabilirea tarifelor de 
închiriere la nivelul tarifelor de închiriere de pe piața imobiliară pentru zonele Tei, P. 
Protopopescu, Plevnei.  

Misiunea de evaluare a vizat stadiul implementării sistemului de prevenire a corupţiei în 
UTCB. Printre constatările acesteia  se numără și: prezentarea „Codului de conduită a 
personalului contractual din UTCB” către angajați, la nivelul Universității Tehnice de 
Construcţii Bucureşti există posibilitatea sesizării, de către orice persoană din cadrul 
Universităţii, a încălcării Codului de conduită. Procedura cu privire la semnalarea de către 
angajați a neregulilor de care direct sau indirect au cunoștință este aprobată, numirea 
consilierului de etică este desemnat prin act administrativ (decizia nr. 12.269 a Rectorului 
UTCB din 05.11.2018), organizarea de sesiuni online de consiliere a personalului UTCB, 
aprobarea Inventarului funcțiilor sensibile din instituție de către Rectorul Universităţii (act nr. 
8.517 din 01.10.2020, existența unei proceduri scrise pentru identificarea funcțiilor sensibile 
în cadrul UTCB). Printre recomandările formulate se regăsesc și următoarele: distribuirea 
către angajați a Codului de conduită și a procedurii de sistem privind semnalarea de către 
salariați a neregulilor de care direct sau indirect au cunoștință, distribuirea către angajați a 
deciziei privind desemnarea consilierului de etică, distribuirea către angajații UTCB a 
Procedurii privind identificarea funcțiilor sensibile din instituție. 

Misiunea de consiliere a colectivelor care implementează sistemul de control intern 
managerial în cadrul UTCB a avut drept constatări actualizarea deciziilor de desemnare a 
membrilor Comisiei de monitorizare (CM) și Secretariatului tehnic ce asistă CM în cadrul 
UTCB, actualizarea deciziilor de desemnare ale responsabililor cu managementul riscurilor la 
nivelul structurilor operaționale, actualizarea Registrelor de riscuri și limitelor de toleranță la 
risc, actualizarea Registrului riscurilor la nivel de Universitat, organizarea periodică de ședințe 
ale Comisiei de monitorizare și ale Secretariatului tehnic pentru realizarea tuturor lucrărilor 
necesare, conform Programului de dezvoltare al SCIM, îmbunățățirea procedurilor de sistem 
necesare implementării prevederilor OSGG nr. 600/2018, respectiv ale Strategiei Naționale 
Anticorupție 2016-2020. Printre recomandările formulate se regăsesc și următoarele aspecte: 
întocmirea Planului de asigurare a continuității activității pentru anul 2021, raportarea 
trimestrială a stadiului implementării obiectivelor specifice de către structurile operaționale ale 
UTCB, completarea și transmiterea către președintele CM a chestionarului de autoevaluare a 
implementării standardelor de control intern managerial de către responsabilii cu gestionarea 
riscurilor, completarea și semnarea de către Rector a Raportului anual privind implementarea 
sistemului de control intern managerial în cadrul UTCB, participarea personalului UTCB la 
sesiuni de formare online dedicate controlului intern managerial. 

Misiunea de audit ad hoc a vizat acordarea burselor în anul 2019 pentru studenții 
înmatriculați pe locuri cu taxă în UTCB. Printre constatări se numără și: instituţia a achitat unui 
singur student bursă ce reprezintă sume necuvenite, întrucât studentul nu a precizat la 
înscriere și la înmatriculare faptul că mai beneficiase, pe parcursul unui an de studii, de 
școlarizare pe loc la buget în altă instituție de învățământ superior. Sumele necuvenite au fost 
recuperate integral. Comisia de stabilire şi acordare a burselor la nivelul fiecărei facultăți a fost 
alcătuită în concordanţă cu prevederile Regulamentului privind acordarea burselor și altor 
forme de protecție socială pentru studenţii din Universitate. Fondul de burse a fost repartizat 
facultăţilor proporţional cu numărul de studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de 
studii. Fondul pentru bursele de ajutor social, bursele de merit, bursele de studiu a fost stabilit 
în conformitate cu prevederile Regulamentului mai sus menționat. La nivelul fiecărei facultăţi, 
stabilirea numărului de burse de ajutor social ocazionale este realizată în concordanţă cu 
prevederile Regulamentului. În Bugetul pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii au 
fost prevăzute fonduri cu destinaţia burse pentru studenţi. Sumele alocate cu destinaţia burse 
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au fost repartizate cu respectarea reglementărilor interne, respectiv a prevederilor 
Regulamentului mai sus menționat. 

Printre recomandările formulate se regăsesc și următoarele: gestiunea studenților de la 
programele de studii universitare de licență și master organizate de facultățile Universității se 
realizează prin intermediul aplicației R-Student-Aplicație pentru gestiunea școlarității. 
Începând cu sesiunea de admitere 2020-2021, Universitatea beneficiază de o platformă 
proprie prin care se gestionează admiterea la studiile universitare de licență și master. Potrivit 
legislației în vigoare, informațiile privind evidența studenților sunt încărcate și transmise către 
Ministerul Educației și Cercetării și către platforma Institutului Național de Statistică. 
Raportările se fac sub coordonarea Secretarului, prin prelucrarea datelor de la secretariatele 
facultăților și de la secretariatul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 
(DPPD), urmată de verificarea și prelucrarea informațiilor. Pe parcursul utilizării aplicației RE-
Student și a transferurilor datelor studenților au apărut adeseori disfuncționalități. Astfel, o 
coordonare a utilizatorilor din secretariate, o comunicare eficientă cu administratorii acestor 
aplicații, o verificare a corectitudinii datelor introduse, precum și eficientizarea raportărilor, fiind 
cu totul necesare, se realizează și prin structura specializată nou creată în cadrul 
Secretariatului Rectorat: Serviciul de Administrare Platforme de admitere și gestiune studenți. 
 

3. Protecția datelor cu caracter personal   

În baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date (GDPR) și în baza legislației în vigoare în Romania, Universitatea Tehnică De Construcții 
București colectează și prelucrează date cu caracter personal ale studenților înscriși la cursuri 
în cadrul Universității dar și date cu caracter personal ale angajaților Universității. 

Universitatea Tehnică De Construcții București a depus și depune eforturi pentru a asigura 
protecția confidențialității datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate din cadrul 
Universității. În acest sens, au fost elaborate proceduri de lucru în cadrul Universității pentru 
a putea asigura în mod corespunzător protecția datelor cu caracter personal ale studenților și 
ale angajaților Universității.  

În cadrul Biroului Protecția Datelor cu Caracter Personal își desfășoară activitatea 
Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal – direct subordonat Rectorului 
Universității și se asigură monitorizarea și respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și respectarea prevederilor Legii 
190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentul (UE) 2016/679, cu modificările 
și completările ulterioare din legislația națională. 

Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal  informează și consiliază 
Rectorul Universității, cu privire la colectările și prelucrările de date efectuate în cadrul 
Universității, monitorizează respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 dar și a 
altor dispoziții de drept ale Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor, cât și 
legislația terțiară privind protecția datelor cu caracter personal (ordine ale Președintelui 
ANSPDCP dar si decizii emise de către ANSPDCP în diverse spețe). De asemenea, 
Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal consiliază toate structurile 
Universității în problemele legate de protecția datelor cu caracter personal, consiliază 
conducerea Universității în vederea aplicării celor mai bune practici pentru controlul 
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implementării recomandărilor în materie de date cu caracter personal, conform legislației în 
materie. 

Este asigurată, conform legilor în vigoare, cooperarea  cu ANSPDCP, Responsabilul cu 
Protecția Datelor cu Caracter Personal, reprezintă punctul de contact cu această autoritate a 
statului. 

Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal  emite recomandări de 
respectare ale prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, în format electronic sau scris și 
emite răspunsuri în format scris și electronic, la cererile efectuate de către persoanele vizate, 
conform legislației in vigoare. 

În cadrul Biroului Protecția Datelor cu Caracter Personal , Responsabilul cu Protecția 
Datelor cu Caracter Personal emite documente, răspunsuri scrise și în format electronic, 
cerute conform legilor în vigoare, de către ANSPDCP, în urma efectuării unor plângeri de către 
persoanele vizate, conform legislației în vigoare.  

În cadrul Universități Tehnice De Construcții București, a fost promovată o cultură a 
protecției datelor cu caracter personal. Au fost organizate training-uri pentru personalul 
administrativ și pentru personalul din cadrul secretariatelor Universității, atunci când a fost  
necesar, în vederea pregătirii și sensibilizării angajaților cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal.  

În cadrul Biroului Protecția Datelor cu Caracter Personal este oferit suport cu privire la 
includerea în documentele interne ale Universității, a unor clauze privind protecția datelor cu 
caracter personal și se oferă suport vizând includerea de clauze de confidențialitate și 
protecție a datelor cu caracter personal în contractele care se încheie în cadrul Universității. 

Pentru a menține nivelul adecvat de cunoștințe și aptitudini necesare, Responsabilul cu 
Protecția Datelor cu Caracter Personal a participat la mai multe cursuri de calificare din 2018 
și până acum, dar și la diverse schimburi de experiență și discuții cu privire la exercitarea 
funcției de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.  

Prin recomandările formulate și prin toate activitățile întreprinse în cadrul Biroului Protecția 
Datelor cu Caracter Personal, Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal a 
contribuit la conștientizarea la nivelul Universității, a nevoii de respectare întocmai a 
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 și a Legii 190/2018, cu modificările și completările 
ulterioare din legislația națională. 

4. Comisia de etică 

În anul 2020 (ianuarie – decembrie), Comisia de etică nu a fost solicitată să analizeze 
nicio sesizare referitoare la abateri de la etica universitară în Universitatea Tehnică de 
Construcții București. Se poate considera că această situație reflectă pe de o parte 
respectarea principiilor conținute în codul de etică al UTCB, care urmăresc (art. 1.3) protejarea 
valorilor morale fundamentale: libertatea academică, dreptatea și echitatea, meritul, 
onestitatea și corectitudinea intelectuală, transparența, respectul,  toleranța și politețea,  iar 
pe de altă parte faptul că modul în care diverse sesizări anterioare au fost soluționate au 
stopat apariția unor noi sesizări lipsite de substanță. 
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4. Impactul pandemiei asupra desfășurării activității UTCB 

 

Anul 2020 a fost anul la „distanță” astfel că au intervenit schimbări în infrastructura 
tehnică a universității. 

Învățământ on-line a fost decizia Senatului UTCB pentru anul universitar 2020, foarte 
atent la situația epidemiologică și în acord cu ordinul comun al Ministerului Educației și 
Cercetării și Ministerului Sănătății, scopul primordial fiind protejarea în egală măsură a 
personalului universității și a studenților. Măsurile de prevenire ale Covid-19 la UTCB, înscrise 
în Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în Universitatea Tehnică de 
Construcții București aprobat de Senatul UTCB,  au guvernat anul universitar 2019/2020. Trei 
reguli au fost prioritare și obligatorii: 

1. purtarea măștii 
2. distanțarea fizică 
3. igiena mâinilor, 

dar și multe altele legate de conduită în spațiile universității. 

Toate acțiunile întreprinse, instruirea personalului privind măsurile de protecție, 
controalele efectuate de reprezentantul Biroului SSM, atât în facultăți cât și în căminele 
universității au avut un unic scop,  respectiv evitarea pe cât posibil a infectării cu virusul SARS-
Cov2. 


