


ConstructFEST parte a EU-CONEXUS 

1 EU-CONEXUS Universitatea Europeană pentru Dezvoltarea Sustenabilă a Zonelor
Urbane de Coastă, este o instituție transnațională de învățământ superior și
cercetare și unul dintre cele 41 proiecte de Universitate Europeană susținute de
Comisia Europeană. UTCB face parte din universitățile fondatoare alături de La
Rochelle Université, Agricultural University of Athens, Klaipeda University, La
Universidad Catolica de Valencia și University of Zadar. În ultimii ani s-au alăturat
ca parteneri asociați Waterford Institute of Technology, Rostock University și
Frederick University. Împreună, EU-CONEXUS întrunește 65538 studenți, 9019
angajați, 49 facultăți, 98 grupuri de cercetare.

2 Principalele activități EU-CONEXUS sunt implementarea de programe de studiu
joint (programe de specializare Minor, program de masterat Erasmus Mundus,
concurs școlar pentru școli, programe de doctorat în co-tutelă), dezvoltarea de
evenimente internaționale pentru stakeholderi, școli de vară pentru studenți,
activități culturale și sociale, implementarea unui Centru de Carieră cu
oportunități profesionale, construirea unui mediu de cercetare pe tematica
alianței și dezvoltarea inovării.
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Cifre ConstructFEST

Eveniment la scară 
europeană organizat prin 
intermediul EU-CONEXUS



Luni – 4 aprilie Marți – 5 aprilie Miercuri – 6 aprilie Joi – 7 aprilie Vineri – 8 aprilie

AGENDĂ PRELIMINARĂ 2022

Evenimente – EU-CONEXUS

Eveniment – Cluster TEC

Eveniment – Cluster pRO nZEB

Evenimente specifice ConstructFEST

11-13 – Festivitate de deschidere –
Transmisie live pe platforma evenimentului 
din amfiteatrul I2 FCCIA cu participarea 
invitaților prin zoom a invitaților străini.

13-15 – Welcome reception pentru 
invitații care participă la festivitatea de 
deschidere.

15-16 – Workshop Centrul de Consiliere 
și Orientare în Carieră –Ro- Prezentare din 
sala I2 pentru studenții participanți și live pe 
platforma evenimentului.

16-19 – Prezentări companii participante 
la eveniment – Prezentări din sala I2 sau 
online și se iau întrebări din sală sau din 
online doar prin text. 

10-13 – EU-CONEXUS Social 
Entrepreneurship Programme –
presentations from students. Se transmite 
live pe platformă. 

10-13 – Digitalizare sectorului de 
construcții din România (Cluster TEC) (RO) 
– evenimentul este dedicat companiilor și 
persoanelor din domeniu, se desfășoară pe 
zoom cu moderare dintr-o sală din cadrul 
UTCB.

13-15 – Social lunch – organizat la etajul 4 
al FCCIA (pentru aproximativ 200 de 
persoane care vin pe rând)

15-19 – Târgul companiilor (offline și online 
pe platforma evenimentului  (RO și EN) Se 
organizează fizic pe holurile etajelor 1, 2 și 3 
din FCCIA la standurile folosite pentru târgul 
întreprinderilor simulate

15 -19 – Târgul întreprinderilor simulate–
Eveniment organizat pentru studenții din 
proiectul POCU – UTCB cărora le punem la 
dispoziție printuri și standuri de prezentare. 15-18 – Vizită Laboratoare UTCB

17 - 20– Siguranța construcțiilor (Măsuri 
pentru protecția împotriva hazardelor
naturale) - evenimentul este dedicat 
companiilor și persoanelor din domeniu, se 
desfășoară pe zoom cu moderare dintr-o sală 
din cadrul UTCB. 

19-21 – Seară culturală românească cu EU-
CONEXUS (invitați și reprezentații 
companiilor pentru socializare) (EN) –
Facultatea de Instalații cu cina inclusă

09:00 - 10:00 Masă rotundă reprezentanți 
companii și EU-CONEXUS despre nevoile din 
educație, cercetare și inovare

13-15 – Social lunch – organizat la etajul 4 al 
FCCIA (pentru aproximativ 200 de persoane 
care vin pe rând)

10-18 – Târgul companiilor (offline și online 
pe platforma evenimentului  (RO și EN) Se 
organizează fizic pe holurile etajelor 1, 2 și 3 
din FCCIA la standurile folosite pentru târgul 
întreprinderilor simulate

10-16 – Vizite elevi de liceu, universitate

10-16 – Târgul facultăților – se desfășoară 
fizic pentru elevii care vin în universitate, iar 
online pe platforma evenimentului o să fie 
organizate prezentări în lanț pentru elevi.

19-21 – Social Evening – activități de 
socializare și culturale, organizate cu sprijinul 
ASCB și ESN cu cina inclusă

17-20 – Eficiența energetică a clădirilor în 
Europa – valul renovării (Cluster pRO nZEB) 
(EN) - evenimentul este dedicat companiilor și 
persoanelor din domeniu, se desfășoară pe 
zoom cu moderare dintr-o sală din cadrul 
UTCB. Se desfășoară doar în Ro.

Festival cultural București
10:00 - 13:00 Vizită Palatul Parlamentului
15:00 - 18:00 Vizită Muzeul Satului
18:00 - 19:00 Vizită Parcul Herăstrău

10-16 – Vizite elevi de liceu, universitate

12-14 – Întâlnire CCOC cu elevii, organizare 
evenimente specifice

10-16 – Târgul companiilor (online pe 
platforma evenimentului  (RO și EN)

10-14 – Centrul de Relații 
Internaționale (online pe platforma 
evenimentului  (RO și EN)

Evenimente de networking

14-16 Workshop Orientare în carieră în 
engleză, Curs Effects of Climate Change și 
training comunicare – sesiuni pararele 
pentru studenți EU-CONEXUS

15-18 EU-CONEXUS stand cu prezentarea 
programelor de Minor, EU-CONEXUS Career 
Center pe JobTeaser și consiliere plan carieră 
în engleză

15-18 Worshopuri Leadership facilitate de ESN 
în engleză pentru studenți

9-13 Project market cu Primăria Sectorului 2 
Bucureși și vizită Asociația Națională de 
Meteorologie

10-12 Seminar Effects of Climate Change

10-12 Worshop sustenabilitatea start-up-
urilor sociale și crowfunding 



PACHETE DE PARTICIPARE

12000 lei – Partener
Pachetul Sponsor
Speech în deschiderea evenimentului
Promovare individuală în social media

8000 lei – Sponsor
Pachetul Susținător
Stand expozițional on-site
Raportare completă după eveniment

4000 lei – Susținător
Stand expozițional online
Promovare în cadrul campaniei
Menționare pe site-ul dedicat
Includere în campania de PR

În 2021 a fost creată Fundația Academică a Universității Tehnice de
Construcții București pentru a eficientiza activitățile de organizare a
evenimentelor UTCB.

Consiliul director al fundației
Conf. dr. Ing. Cristian-Vasile Arion – președinte
Șef lucrări dr. Ing. Oana Stan – vicepreședinte
Șef lucrări dr. Ing. Ștefan-Dragoș Găitănaru – secretar

Mai multe informații despre fundație: 
https://utcb.ro/descopera/fundatia-academica-utcb/

https://utcb.ro/descopera/fundatia-academica-utcb/

