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Registrul Riscurilor în cadrul UTCB      Aprobat, Rector 

Prof. univ.dr.ing. Radu-Sorin VĂCĂREANU 

Nr.     671/25.01.2023 

Nr. 
Crt 

Obiective/ Activităţi Riscul 
Cauzele care 

favorizează apariția riscului 

Risc inerent Strategia adoptată 
Data 

ultimei 
revizuiri 

Risc rezidual Observații 

P(1) I(2) E(3)   P(1) I(2) E(3)  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

FACULTATEA DE CCIA  

1 

Creșterea vizibilității și a 

prestigiului FCCIA 

pentru creșterea atractivității 

pe piață educației 

Mediatizarea insuficientă a 
programelor de studii organizate 
de către facultate precu și a 
competențelor ce pot fi 
dobândite 

Discontinutate în activarea 

programelor de licență și de 

master 
3 2 6 

Controlul mai bun al 

calității procesului 

didactic, promovare 

superioară 

17.01.2023    

Responsabil: decan, 

prodecanii, prorector 

Termen: continuă 
 

2 

Verificarea corectitudinii 

tururor documentelor, 

transmiterea la timp, în 

termenul prevăzut, a tuturor 

lucrărilor solicitate de 

secretariat Rectorat  sau alte 

departamente din UTCB. 

Erori materiale - posibilitatea 

înscrierii unor date eronate în 

documentele emise de 

personalul didactic auxiliar din 

secretariat 

Volum ridicat de lucru, 

suprapunere de activități, 

solicitări frecvente din partea 

studenților 

3 2 6 

Tratare: regula ”celor 

patru ochi”, stabilirea 

strictă și respectarea 

programului de lucru cu 

publicul 

17.01.2023 
3 2 6 

Responsabili din 

partea Facultății: 

conf.univ.dr.ing. 

Constantin Budan - 

prodecan, ing. Carmen 

Manolescu - secretar 

șef facultate, 

secretare facultate 

 

3 

Acordare burse și alte forme 

de protecție socială 

 

Volum mare de lucru și 

complexitate acte pentru 

verificarea dosarelor de buse 

sociale, erori materiale stabilire 

medii și întocmire liste cu 

studenții beneficiari ai diferitelor 

categorii de burse 

 

Lipsă note sau note greșite, 

dosare de burse sociale 

depuse cu întârziere sau 

incomplete 

 

3 2 6 

Tratare: intensificare 

colaborare în cadrul 

comisiei pe facultate, 

precum și cu servicii de 

specialitate din UTCB, 

regula ”celor patru ochi”, 

instruire anuală cu 

privire la legislația 

privind actele pentru 

acordarea burselor 

sociale 

17.01.2023 
3 2 6 

Responsabili din 

partea Facultății:  

conf.univ.dr.ing. 

Constantin Budan - 

prodecan, ing. Carmen 

Manolescu - secretar 

șef facultate, 

secretare facultate 

 

 
 

4 
Informatizare activitate de 

secretariat 

Nerespectarea termenelor 

privind încărcarea diferitelor 

platfome informatice, erori 

Volum mare de lucru pe 

diferite platforme informatice,  

dublarea activității cu baze de 

 
 2 6 

Tratare: instruirea 

personalului didactic 

auxiliar din secretariat 

17.01.2023 
3 2 6 

Responsabili din 

partea Facultății :  

conf.univ.dr.ing. 
 



 

2 
 

 umane în privința elaborării și 

manevrării unor baze de date 

date în platforma RMU și în 

programul RStudent, program 

de gestiune computerizată a 

școlarității dificil și neutilizat la 

întreaga capacitate 

3 

 

în scopul eficietizării 

activității informatice, 

precum și pentru 

utilizarea comunicării 

frecvente în format 

electronic cu ajutorul 

adreselor instituționale 

Constantin Budan - 

prodecan, ing. 

Carmen Manolescu - 

secretar șef facultate, 

secretare facultate 

5 
 
 
 

Materiale didactice insuficiente 

și comunicarea neclară a 

criteriilor de evaluare 

 

Lipsa finanțării pt. asigurarea 

materialelor și dezinteresul 

cadrului didactic 
2 3 6 

Tratare 
17.01.2023 

 
2 2 4 

Redactarea de 

referate de necesitate 

și identificarea de 

sponsorizări pentru 

asigurarea 

materialelor didactice, 

responsabilizarea 

titularilor de discipline 

și organizarea de 

ședințe de 

departament pentru 

analiza baremurilor și 

criteriilor de evaluare. 

Responsabili: 

directorul de 

departament, titularii 

de disciplină. Termen: 

anual 

 

 

6 
Perturbarea procesului de 

învățământ 

Evenimente naturale sau 

medicale 2 3 6 
Tratare 17.01.2023 

2 2 4 

Utilizarea tehnologiei 

informației la nivel de 

departament. 

responsabil director 

de departament, 

cadrele didactic. 

Termen: anual 

 

7 

Susținerea și diversificarea 

activității de cercetare 

 

Diminuarea activității de 

cercetare 

 

Lipsa fondurilor pentru 

finanțarea și stimularea 

insuficientă a activității de 

cercetare 

 

2 3 6 
Tratare 17.01.2023 

2 2 4 

Identificarea de surse 

alternative de 

finanțare a activității 

de cercetare. 

Responsabil directorul 

de departament, toate 

cadrele didactice 

Termen: anual 

 

8 

Imposibilitatea desfăsurării 

orelor de laborator în perioadele 

ploioase din cauza inundațiilor 

Starea necorespunzatoare a 

sistemului de canalizare. 3 2 6 
Tratare 17.01.2023 

2 1 2 

Depunerea de referate 

de necesitate privind 

repararea sistemului 

de canalizare și 

identificarea unor 

 



 

3 
 

produse prin sistemul de 

canalizare. 

surse de finanțare în 

acest scop (inclusiv 

atragerea de 

sponsorizări sau 

donații). Realizarea 

practicii studențiilor 

de la FII cu 

supervizarea 

profesorilor de 

specialitate pentru 

remedierea 

problemelor de 

instalații-responsabil 

prof.dr. ing. Dan 

Georgescu 

9 

Materiale didactice insuficiente 

și comunicarea neclară a 

criteriilor de evaluare 

 

Lipsa finanțării pt. asigurarea 

materialelor și dezinteresul 

cadrului didactic 

 

2 3 6 
Tratare 17.01.2023 

2 2 4 

Redactarea de 

referate de necesitate 

și identificarea de 

sponsorizări pentru 

asigurarea 

materialelor didactice, 

responsabilizarea 

titularilor de discipline 

și organizarea de 

ședințe de 

departament pentru 

analiza baremurilor și 

criteriilor de evaluare. 

Responsabili: 

directorul de 

departament, titularii 

de disciplină. Termen: 

anual 

 

10 

 
Perturbarea procesului de 

învățământ 
Cauzele care 
favorizează apariţia riscului 

2 3 6 
Tratare 17.01.2033 

2 2 4 

Utilizarea tehnologiei 

informației la nivel de 

departament. 

Responsabil director 

de departament, 

cadrele didactic. 

Termen: anual 

 

  

11 

Susținerea și diversificarea 

activității de cercetare 

 

Diminuarea activității de 

cercetare 

Lipsa fondurilor pentru 

finanțarea și stimularea 

insuficientă a activității de 

cercetare 

2 3 6 
Tratare 17.01.2034 

2 2 4 

Identificarea de surse 

alternative de 

finanțare a activității 

de cercetare. 

Responsabil directorul 

 



 

4 
 

de departament, toate 

cadrele didactice 

Termen: anual 

12 

Materiale didactice insuficiente 

și comunicarea neclară a 

criteriilor de evaluare 

Lipsa finanțării pt. asigurarea 

materialelor și dezinteresul 

cadrului didactic 
2 3 6 

Tratare 17.01.2023 
2 2 4 

Redactarea de 

referate de necesitate 

și identificarea de 

sponsorizări pentru 

asigurarea 

materialelor didactice, 

responsabilizarea 

titularilor de discipline 

și organizarea de 

ședințe de 

departament pentru 

analiza baremurilor și 

criteriilor de evaluare. 

Responsabili: 

directorul de 

departament, titularii 

de disciplină.   

Termen: annual 

 

13  
Perturbarea procesului de 

învățământ 

Evenimente naturale sau 

medicale 2 3 6 
Tratare 17.01.2023 

2 2 4 

Utilizarea tehnologiei 

informației la nivel de 

departament. 

responsabil director 

de departament, 

cadrele 

didactic.Termen: 

anual 

 

14 
Susținerea și diversificarea 

activității de cercetare 

Diminuarea activității de 

cercetare 

Lipsa fondurilor pentru 

finanțarea și stimularea 

insuficientă a activității de 

cercetare 

2 3 6 
Tratare 17.01.2023 

2 2 4 

Identificarea de surse 

alternative de 

finanțare a activității 

de cercetare. 

responsabil directorul 

de departament, toate 

cadrele didactice 

Termen: anual 

 

15 

Completarea procesului 

didactic prin prezentarea 

studenților 

 a unei structuri de rezistență a 

unei hale metalice, 

 cu elementele componente și 

Lipsa studenților de la 

activitatea de laborator 

Lipsa de interes, neînțelegerea 

importanței completării 

cunoștințelor teoretice cu cele 

practice. 

2 3 6 

Explicarea studenților a 

importanței orelor de 

laborator + prezența 

efectuată în laborator.  

17.01.2023 
1 1 1 

Semnarea de catre 

studenti a listei de 

prezență la orele 

desfășurate în 

laborator. 

 



 

5 
 

rolul acestora.  

Componentele studentilor 

16 

Completarea procesului 

didactic prin efectuarea unor 

incercări de laborator în 

prezența studenților 

Imposibilitatea desfășurării 

orelor de laborator în perioadele 

ploioase din cauza infiltrațiilor 

prin acoperișul halei 

Starea necorespunzătoare a 

hidroizolației acoperișului 2 3 6 
Programarea orelor în 

perioade fără precipitații 
17.01.2023 

1 2 2 

Promovarea 

necesității înlocuirii 

învelitorii 

acoperiășului halei și 

identificarea unor 

surse de finanțare în 

acest scop. 

 

17 

Efectuarea unor încercări de 
laborator pe elemente de 
construcție în cadrul 
contractelor încheiate de 
UTCB cu beneficiari 

 
 
 
 
Îmbunătățirea procesului de 
predare, învățare și evaluare 
 

Intârzierea finalizării unor 

încercari  

Personalul laboratorului este 

redus 3 2 6 

Informarea în prealabil a 

beneficiarului. 

Identificarea 

posibilităților de mărire 

a numărului de 

persoane angajate. 

17.01.2023 
3 1 3 

Promovarea 

necesității măririi 

numarului de 

persoane angajate în 

laborator. 

 

 

Imposibilitatea desfășurării 

orelor de laborator în perioadele 

ploioase din cauza infiltrațiilor 

prin acoperișul halei. 

Starea necorespunzătoare a 

hidroizolației acoperisului. 
3 2 6 

Programarea 

încercarilor în perioade 

fără precipitații. 

17.01.2023 

 
2 1 2 

Promovarea 

necesității înlocuirii 

învelitorii acoperișului 

halei și identificarea 

unor surse de 

finanțare în acest 

scop. 

 

18 
Perturbarea procesului de 

învățământ 

Evenimente naturale 

(întreruperea curentului 

electric) sau medicale 
2 3 6 

Tratare 17.01.2023 
2 2 4 

Utilizarea tehnologiei 

informației la nivel de 

departament. 

Responsabil director 

de departament, 

inginer de sistem 

 

19  
Asimilarea slabă a cunoștințelor 

Nnumărul mare de studenți 

duce la aglomerarea lor la un 

singur calculator 
3 2 6 

Tartare 17.01.2023 
2 1 2 

Împărțirea în 

subgrupe. 

Responsabil directorul 

de departament, 

prodecanul de resort 

 



 

6 
 

20  

Materiale didactice/calculatoare 

insuficiente și defectarea 

acestora 

Lipsa finanțării pt. asigurarea 

materialelor și mentenanței 

acestora 
2 3 6 

Tratate 17.01.2023 
2 2 4 

Redactarea de 

referate de necesitate 

și identificarea de 

sponsorizări pentru 

asigurarea 

materialelor didactice, 

responsabilizarea 

titularilor de discipline. 

Responsabili: 

directorul de 

departament, inginerul 

de sistem, prodecanul 

de resort 

 

21  
Infintarea, amenajarea, 

modernizarea laboaratoarelor 

Nerealizarea sau realizarea 

defectuoasă a activităților de 

înfințare, amenajare, 

modernizarea a 

laboratoarelor 

2 3 6 
Tratate 17.01.2023 

2 2 4 

Utilizarea corecta a 

tehnologiei informației 

la nivel de laborator. 

Responsabil director 

de departament, 

inginer de sistem 

 

22 

Susținerea și diversificarea 

activității în cadrul 

laboratorului 

Diminuarea activității de 

cercetare 

Lipsa fondurilor pentru 

finanțarea infrastructurii și 

stimularea insuficientă a 

activității de 

achiziționare/instalare de noi 

software-uri 

2 3 6 
Tratare 17.01.2023 

2 2 4 

Identificarea de surse 

alternative de 

finanțare a activității 

din cadrul 

laboratorului. 

Responsabil directorul 

de departament, 

inginer de sistem 

 

23 
 

Lipsa fondurilor pentru 

finanțarea cursurilor de 

perfectionare 

 

2 3 6 
Tratate 17.01.2023 

2 2 4 

Identificarea de surse 

alternative de 

finanțare a activității 

din cadrul 

laboratorului. 

responsabil directorul 

de departament, 

inginer de sistem 

 



 

7 
 

24 
 

Creșterea mediei de vârstă a 

personalului didactic auxiliar din 

cadrul departamentelor și lipsa 

programelor de formare 

continuă 

Lipsa fondurilor pentru 

finanțarea cursurilor de 

perfecționare 
2 3 6 

Tratare 17.01.2023 
2 2 4 

Scăderea mediei de 

vârstă a personalului 

didactic auxiliar din 

cadrul 

departamentului prin 

ocuparea posturilor de 

asistent și șef lucrări 

și facilitarea 

participării la 

programe de formare 

continuă. Responsabil 

dirctorul de 

departament 

 

25 
 

Materiale didactice insuficiente 

și comunicarea neclară a 

criteriilor de evaluare 

Lipsa finanțării pt. asigurarea 

materialelor și dezinteresul 

cadrului didactic 
2 3 6 

Tratare 17.01.2023 
2 2 4 

Redactarea de 

referate de necesitate 

și identificarea de 

sponsorizări pentru 

asigurarea 

materialelor didactice, 

responsabilizarea 

titularilor de discipline 

și organizarea de 

ședințe de 

departament pentru 

analiza baremurilor și 

criteriilor de evaluare. 

Responsabili: 

directorul de 

departament, titularii 

de disciplină.   

Termen: anual 

 

26 
 

Perturbarea procesului de 

învățământ 

Evenimente naturale sau 

medicale 2 3 6 
Tratare 17.01.2023 

2 2 4 

Utilizarea tehnologiei 

informației la nivel de 

departament. 

Responsabil director 

de departament, 

cadrele didactic. 

Termen: anual 

 



 

8 
 

27 
Susținerea și diversificarea 

activității de cercetare 

Diminuarea activității de 

cercetare 

Lipsa fondurilor pentru 

finanțarea și stimularea 

insuficientă a activității de 

cercetare 

2 3 6 
Tratare 17.01.2023 

2 2 4 

Identificarea de surse 

alternative de 

finanțare a activității 

de cercetare. 

Responsabil directorul 

de departament, toate 

cadrele didactice 

Termen: anual 

 

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ  

28 

Dezvoltarea sistemului de 
comunicare pe suport 
electronic, complementar 
celui pe hârtie 

Pierderea documentelor emise 
de centru. Neasumarea 
responsabilității angajaților 
privind emiterea, transmiterea şi 
arhivarea documentelor 

Neatenție. 

Rea-voință.  

Furtul documentelor 

 

2 3 6 

Întocmirea tuturor 

documentelor în format 

electronic și arhivarea 

electronică a acestora 

18.01.2023 

   

Responsabili: director 
CCOC, membrii CCOC 

 

29 
Dezvoltarea şi modernizarea 

infrastructurii centrului 

Nedezvoltarea sau 

nemodernizarea unor spații din 

cadrul centrului, datorită 

insuficienței fondurilor 

financiare. 

Insuficiența fondurilor 
financiare 

3 2 6 

Stabilirea priorităților 

privind alocarea de 

fonduri pentru 

modernizarea spațiilor 

din cadrul centrului 

18.01.2023 

 
   

Identificarea unor 
surse de finanțare. 
Eficientizarea utilizării 
bugetului alocat. 
Responsabil: director 
CCOC. 

 

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ  

30 

Organizarea, coordonarea  
pregătirii, programării și 

realizării lucrarilor de reparații 
capitale, reabilitări și 

consolidări aflate în curs de 
execuție sau a lucrărilor noi, în 

vederea dezvoltării bazei 
materiale a universității și 
asigurarea condițiilor de 
siguranță în exploatare a 
spațiilor de învațământ. 

da 
Nealocarea de fonduri 
necesare inițierii sau 

continuării investițiilor. 
3 3 9 

Conservarea lucrării 

sau plăți din alte 

fonduri. 
2023 1 1 1 

Pirvan Daniela 

Director Tehnic și 

Administrativ 

 

 

31 

Urmărirea încadrării în limitele 
fondurilor alocate de ME prin 
transmiterea „Fișei de 
Monitorizare a cheltuielilor de 
investiții”. 

da 
Neîncadrarea în fondurile 
alocate. 

3 3 9 
Conservarea lucrării sau 
plăți din alte fonduri. 

2023 1 1 1 

Pirvan Daniela 

Director Tehnic și 
Administrativ 

 

32 
Stabilirea bugetului de venituri 
și cheltuieli pentru anul 
urmator. 

da 
Neelaborarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru 
anul următor. 

3 3 9 

Întocmirea listei de 

estimare a consumului 

de utilități și alte 

activități. 

2023 1 1  

Pirvan Daniela 

Director Tehnic și 
Administrativ 

 

33 
Asigurarea utilităților necesare 
desfașurării activității 
universității (energie electrică). 

da 
Imposibilitatea desfăşurării 
activităţii de învățământ în 
imobilele universității. 

3 3 9 

Urmărirea consumurilor 
și efectuarea plăților 
utilităților către 
furnizori. 

2023 1 1 1 
Comanceanu Marieta 

Șef birou 
 



 

9 
 

34 

Asigurarea utilităților necesare 
desfașurării activității 
universității (apă, energie 
termică, gaze). 

da 
Imposibilitatea desfăşurării 
activităţii de învățământ în 
imobilele universității. 

3 3 9 

Urmărirea consumurilor 
și efectuarea plăților 
utilităților către 
furnizori. 

2023 1 1 1 
Neagu Moneta 

Șef birou 
 

35 
Asigurarea climatului termic în 
imobilele universității conform 
legislației în viogoare. 

da 

Imposibilitatea desfăşurării 
activităţii de învățământ în 
imobilele universității, 
conform legislației în vigoare. 

3 3 9 

Verificarea periodică a 

termenelor de 

valabilitate a 

autorizațiilor de 

funcționare. 

2023 1 1 1 
Neagu Moneta 

Șef birou 
 

DEPARTAMENT: INGINERIE ELECTRICĂ ÎN CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII  

36 

Activități didactice de 

laborator sau activități de 

cercetare 

• Electrocutare prin atingere 

directã – la atingerea 

accidentală a unor căi de curent 

neprotejate sau aflate 

accidental sub tensiune; 

• Electrocutare prin atingere 

indirectă deteriorarea 

accidentală a legăturilor la 

instalația de legare la pământ a 

unor echipamente tehnice 

electrice; 

• Electrocutare la apariția 

tensiunii de pas; 

• Potențial electrostatic – la 

deteriorarea accidentală a 

legaturii la instalația de legare la 

pământ în contact cu un bun 

conductor electric; 

 

utilizarea aparaturii învechite 

și instalațiilor electrice cu 

defecte, cabluri și 

conductoare cu izolație și 

manta deteriorate,  fără 

mijloacelele de protecție cu 

care sunt dotate din fabrică, 

lipsa aparatelor de protecție 

automată la curenți de defect, 

protecție automată la 

tensiuni de atingere, lipsa 

legăturilor echipotențiale și a 

legăturii sigure la priza de 

pământ, nerespectarea unui 

sistem unitar de tratare a 

neutrului (există și sistemul 

TN, și sistemul TT, iar 

schema TN-S este situată în 

amonte de TN-C), instalație 

de paratrăsnet nesigură, 

incompletă, fără continuitate 

electrică, nu mai corespunde 

standardelor actuale de 

securitate), nerespectarea 

instrucțiunilor specifice de 

electrosecuritate; lipsa 

fondurilor pentru întreținere;  

scurgeri de apa din acoperis 

 

2 3 6 

Prevederea de 

dispozitive diferențiale 

reziduale (DDR) în toate 

locurile în care această 

prevedere este 

obligatorie;                                                                       

Refacerea tuturor 

circuitelor și coloanelor 

electrice și, în general, 

prevederea unei 

scheme generale de 

distribuție bazată pe 

criterii de selectivitate, 

filiație, o schemă 

corectă și unitară de 

tratare a neutrului;                                                         

Refacerea completă a 

tablourilor electrice;                                    

Refacerea completă a 

instalației de protecție 

împotriva șocurilor 

electrice datorate 

tensiunilor accidentale 

de atingere, inclusiv 

priza de pământ;                                           

Refacerea completă a 

instalației de protecție 

împotriva șocurilor 

electrice datorate 

supratensiunilor de 

origine atmosferică, 

inclusiv priza de 

pământ, inclusiv 

16.12.2022 2 3 6 

Ori de câte ori este 
nevoie: verificare 
instalație de 
înpământare a 
laboratorului.       
Teste standard 
electrice. Responsabil: 
Director departament 

 



 

10 
 

prevederea unor 

descărcătoare la 

supratensiuni;  

Completarea 

semnalizării de 

securitate și /sau 

sănatate în muncă: 

marcarea prizelor,  

autorizat; 

Marcarea tablourilor, 

marcarea elementelor 

electrice; Remedierea 

defecțiunilor oricarui 

aparat din dotarea 

laboratorului se va 

realiza numai de catre 

personal de întreținere, 

Efectuarea periodică a 

verificărilor PRAM; 

Înlocuirea siguranțelor 

la instalațiile electrice 

se va face numai de 

către personal autorizat 

în acest scop.  

Refacerea terasei 

laboratoarelor 

FACULTATEA DE GEODEZIE  

37 

Respectarea eticii şi integrităţii 
profesionale de către toţi 
membrii comunităţii 
academice 

Rezolvarea sarcinilor primite într-
un mod neconform cu etica 

Necunoașterea prevederilor 
Codului de Conduită 
(utcb.ro/descopera/control 
intern-managerial) și a Cartei 
Universitare 

2 3 6 
Consilierea angajaților 
pe aspecte de etică 

12.01.2023 2 3 6 

Prodecan - conf. dr. 
ing. A. Negrilă, Termen 
-ori de câte ori este 
nevoie 

 

38 
Dezvoltarea cercetării 
ştiinţifice autentice 

Apariția de articole, lucrări cu un 
grad variabil de plagiere sau 
autoplagiere 

Lipsa contractelor de 
cercetare științifică. Dorința de 
îndeplinire a condițiilor de 
promovare. 

2 3 6 

Construirea unei culturi 
organizaționale de 
încurajare a cercetării în 
cadrul UTCB 

12.01.2023 2 2 4 

Prodecan - conf. dr. 

ing. A. Negrilă, prof. 

dr. ing. A.C. Badea, ș. 

l. dr. ing. 

V. Danciu, Termen -ori 
de câte ori este nevoie 

 

39 
Creșterea calității actului 
educațional 

Completarea normelor didactice 
se face cu dificultate pentru 
întreg personalul didactic. 

Numărul de ore din norma 
didactică este mai mare decât 
cel minim prevăzut în Legea 
educației naționale 1/2011. 

3 2 6 

Transfer de ore între 
departamente prin nota 
de comandă a 
decanului. 

12.01.2023 2 2 4 

Prodecan - ș. l. dr. 

ing. D. Vasilca, prof. 

dr. ing. A.C. Badea, ș. 

l. dr. ing. 

V. Danciu,  Termen -ori 
de câte ori este nevoie 
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40 

Creșterea nivelului de 

competenţă şi performanţă 

a tuturor 
membrilor facultății 

Pregatire deficitară din cauza 
resurselor financiare şi ştiinţifice 
insuficiente (dotări, reviste, cărţi) 
necesare motivării 
performanţelor 

Resurse financiare 
insuficiente și limitarea 
variantelor de pregătire la cele 
formale (clasice). 

3 2 6 

Instruirea angajaților cu 
privire la formele 
informale de instruire și 
la accesul gratuit în 
portaluri și forumuri cu 
tematică specifică 

12.01.2023 3 2 6 

ing. Doina Vasilca, 

Directori 

departamente- conf. 

dr. ing. A. Savu, conf. 

dr. ing. 

T. Rus.  
Pentru promovare: 

implicarea tuturor 

cadrelor didactice 

(total 27 cadre 

didactice). 

Termen trimestrial, ori 
de cate ori este 
necesar 

 

41 

Creșterea nivelului de 

competenţă şi performanţă 

a tuturor membrilor facultătii 

Număr redus de posturi vacante 
pentru angajarea de noi cadre 
didactice și pentru promovarea 
în următorul grad didactic 

Reducerea numărului de 
studenți. Diminuarea 
numărului de posturi didactice 

3 3 9 

Creșterea atractivității 
pentru viitorii studenți 
prin promovarea 
suplimentară a 
specializărilor Facultății: 
prezentarea cadrelor 
didactice, a 
laboratoarelor, a 
facilităților oferite 
studenților (stagii de 
practică în companii, 
acces la cămin) 

12.01.2023 2 3 6 

ing. Doina Vasilca, 

Directori 

departamente- conf. 

dr. ing. A. Savu, conf. 

dr. ing. 

T. Rus.  
Pentru promovare: 

implicarea tuturor 

cadrelor didactice 

(total 27 cadre 

didactice). 

Termen trimestrial, ori 
de cate ori este 
necesar 

 

42 

Evaluarea corectă a 
activităţilor derulate de fiecare 
membru al comunităţii 
academice pentru realizarea 
unui sistem bazat pe 
competenţă şi cooperare 

Responsabilizarea excesivă a 
unor membri ai comunității 
academice 

Lipsa interesului celorlați 
membri de a-și îndeplini 
atribuțiile. 

3 2 6 
Evaluarea profesională 
anuală corect întocmită 

12.01.2023 2 2 4 

Decan - prof. univ. Gh. 
Badea, Prodecan - ș. l. 
dr. ing. Doina Vasilca, 
Termen: trimestrial, ori 
de cate ori este 
necesar (admitere) 

 

43 

Evaluarea corectă a 
activităţilor derulate de fiecare 
membru al comunităţii 
academice pentru realizarea 
unui sistem bazat pe 
competenţă şi cooperare 

Valorificarea parțială a 
competenţelor membrilor 
comunității academice 

Dezideratul unor membri de a 
fi implicați în toate activitățile, 
chiar dacă nu au 
competențele necesare. 

3 2 6 
Evaluarea periodică a 
Cadrelor didactice 
corect întocmită 

12.01.2023 2 2 4 

Decan - prof. univ. Gh. 
Badea, Prodecan - ș. l. 
dr. ing. Doina Vasilca, 
Termen: trimestrial, ori 
de cate ori este 
necesar (admitere) 

 

44 

Evaluarea corectă a 
activităţilor derulate de fiecare 
membru al comunităţii 
academice pentru realizarea 

Modalităţi subiective de evaluare 
a activităţilor derulate (grile de 
evaluare incorecte/evaluare 
unilaterală) 

Subordonarea activității de 
evaluare profesională unor 
interese de grup (conflict de 
interese) 

3 2 6 

Prevenirea conflictului 
de interese prin 
semnarea unor 
declarații de asumare a 

12.01.2023 2 2 4 

Decan - prof. univ. Gh. 

Badea, Prodecan - ș. l. 

dr. ing. Doina Vasilca, 

Termen: trimestrial, ori 
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unui sistem bazat pe 
competenţă şi cooperare 

responsabilității pentru 
evaluarea realizată 

de cate ori este 

necesar (admitere) 

45 

Evaluarea corectă a 
activităţilor derulate de fiecare 
membru al comunităţii 
academice pentru realizarea 
unui sistem bazat pe 
competenţă şi cooperare 

Supraîncărcarea cu atribuţii şi 
termene limită apropiate 

Legislație specifică în continuă 
schimbare ce necesită noi 
documente și raportări 
statistice periodice 
suplimentare 

2 3 6 

Management eficient al 
resurselor umane și de 
timp (realizarea de 
Grafice Gantt) pentru 
prioritizarea activitatilor 

12.01.2023 2 2 4 

Decan - prof. univ. Gh. 
Badea, Prodecan - ș. l. 
dr. ing. Doina Vasilca, 
Termen: trimestrial, ori 
de cate ori este 
necesar (admitere) 

 

46 
Reducerea factorilor de risc 
asociați funcțiilor sensibile 

Persoanele care ocupă functii 
sensibile se găsesc în conflict de 
interese cu alți angajați ai UTCB 
sau cu terți ce intră în relație cu 
angajații UTCB 

Negarea conflictelor de 
interese, prin completarea 
incorectă a fișei postului sau 
prin funcţionare deficitară a 
instituției în actul decizional 

3 2 6 

Utilizarea declarațiilor 
pe propria răspundere 
privind independența și 
obiectivitatea unui 
membru într-o comisie 
de concurs sau în altă 
entitate care reprezintă 
UTCB 

12.01.2023 2 2 4 

Decan - prof. univ. Gh. 

Badea, Prodecan - ș. l. 

dr. ing. Doina Vasilca, 

Directori 

Departamente - conf. 

dr. ing. A. Savu, conf. 

dr. ing. 

T. Rus, Termen - ori de 
câte ori este nevoie 

 

47 
Încurajarea unui sistem 
democratic de conducere 

Structurile colective de 
conducere participă la procesele 
legate de managementul 
universitar însă ritmul de 
rezolvare a aspectelor 
semnalate de cadrele didactice 
este dictat de resursele 
financiare disponibile 

Reticenta în prezentarea 
problemelor curente deoarece 
termenele de rezolvare sunt 
lungi, în principal din cauza 
resurselor financiare 
insuficiente 

2 3 6 

Respectarea și 

aplicarea măsurilor 

cuprinse în Inventarul 

de Funcții Sensibile. 

Identificarea și a altor 
surse atrase (a altor 
posibilități de rezolvare 
a problemelor 
mentenanță, probleme 
curente) 

12.01.2023 2 3 6 

Decan - prof. univ. Gh. 

Badea, Prodecan - ș. 

l. dr. ing. Doina 

Vasilca Directori 

Departamente- conf. 

dr. ing. A. Savu, conf. 

dr. ing. 

T. Rus, 
Termen - ori de câte ori 
este nevoie 

 

48 
Dezvoltarea unei structuri 
organizatorice conforme 

Flux de informare pe multiple 
canale de comunicare. 

Circuite informaţionale 
complexe, care determină 
netransmiterea la timp a 
informaţiilor şi lipsa unui feed-
back. 

2 3 6 

Implementarea și 
actualizarea sistemului 
informatic integrat, 
instruirea personalului, 
asistență tehnică în 
prelucrare date 

12.01.2023 1 3 3 

Decan - prof. univ. Gh. 
Badea Prodecan - ș. l. 
dr. ing. Doina Vasilca 
Director IT -ing. 
Bogdan Lobază, 
Termen - anual. 

 

49 
Planificarea activităților 
curente. 

Subdimensionarea numărului de 
persoane cu referire la activităţile 
în desfăşurare 

Salarii neatractive pentru 
personalul nedidactic. 

3 2 6 

Distribuirea pe ore a 
sarcinilor și evaluarea 
modului în care angajații 
aplică regulamentele 
(atat cadrele didactice, 
cât personalul de 
suport) 

12.01.2023 3 2 6 

Directorii de 

departamente- conf. 

dr. ing. A. Savu, conf. 

dr. ing. 

T. Rus.  

Termen - ori de câte ori 
este nevoie. 

 

50 
Planificarea activităților 
curente. 

Supraîncărcarea personalului 
existent din cauza suprapunerii 
calendarului activităţilor în care 
acesta este implicat. 

Sarcini multiple alocate 
simultan, suprapuse peste 
activitățile didactice curente. 

3 3 9  12.01.2023 2 3 6 

Directorii de 

departamente- conf. 

dr. ing. A. Savu, conf. 

dr. ing. 
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T. Rus.  

Termen - ori de câte ori 
este nevoie. 

51 

Realizarea unei coerenţe între 
obiectivele din domeniul 
didactic, al cercetării şi 
organizatoric 

Măsuri în planul managerial 
privind obiectivele 
departamentale (instituţionale) 
pentru care resursele sunt 
limitate 

Planul operațional și 
obiectivele strategice ale 
UTCB se realizează 
proporțional cu resursele din 
finanțarea de bază și în funcție 
de veniturile proprii 

2 3 6 

Planul managerial al 
facultății este parte 
integrantă a Planului 
operațional al UTCB, se 
identifica surse 
alternative de sustinere 
a activităților 

12.01.2023 2 3 6 

Decan prof. univ. Gh. 
Badea, Prodecan- ș. l. 
dr. ing. Doina Vasilca, 
Termen: ori de câte ori 
este nevoie 

 

52 Atingerea obiectivelor propuse 
Sarcinile sunt îndeplinite după 
Termenul limită stabilit 

Neverificarea pe parcurs a 
îndeplinirii sarcinilor. 

3 2 6 
Aplicarea Hotărârilor 
Senatului PV ale 
Consiliului Facultății 

12.01.2023 2 2 4 

Decan - prof. univ. Gh. 
Badea, Prodecan - ș. l. 
dr. ing. Doina Vasilca, 
Termen - ori de câte ori 
este nevoie 

 

53 Gestionarea riscurilor 

Aplicarea defectuoasă a unui 
sistem de management al 
riscurilor care să determine 
măsuri incorecte sau tardive 

Neactualizarea Registrului 
riscurilor și neaplicarea 
măsurilor prevăzute în acesta. 

3 2 6 

Analiza corectă și reală a 
riscurilor, identificarea 
de măsuri de tratare a 
riscurilor adecvate, 
aplicarea măsurilor 
identificate 

12.01.2023 2 2 4 

Decan - prof. univ. 
Gh. Badea, Prodecan - 
ș. l. dr. ing. Doina 
Vasilca, Termen - ori 
de câte ori este 
nevoie. 

 

54 Informarea membrilor 
facultății 

Depășirea programului de lucru 
stabilit în Codul Muncii. 

Transmiterea solicitărilor de 
rezolvare a sarcinilor în afara 
orelor de program. 

3 2 6 
Alocarea de timp 
suplimentar pentru 
rezolvarea sarcinilor. 

12.01.2023 3 2 6 

Decan - prof. univ. Gh. 
Badea, Prodecan - ș. l. 
dr. ing. Doina Vasilca, 
Termen - ori de câte ori 
este nevoie 

 

55 

Transparența instituțională în 
raport cu autoritățile publice și 
petenții (aplicarea prevederilor 
legii privind accesul la 
informaţiile publice) 

Depăşirea unui anumit termen de 
transmitere a răspunsului pentru 
problemele semnalate/ 
Proceduri de răspuns incomplet 
formulate sau aplicate 

Solicitarea unor situatii, acte, 
lucrari cu termen de predare 
de 24 ore/foarte scurt 

2 3 6 

Registrul de sesizări al 
facultății completat cu 
persoana responsabilă 
cu redactarea situațiilor, 
lucrăilor, acte și 
termenul de predare a 
acestor documente 

12.01.2023 2 3 6 
Decan - prof. univ. Gh. 
Badea, Prodecan - ș. l. 
dr. ing. Doina Vasilca  

 

56 
Diminuarea impactului 
neregularităților 

Raportarea inconsecventă a 
neregularităţilor (lipsa 
periodicitatii) 

Consecințele neregularităților 
produse sunt suportate de 
regula doar de conducere 

2 3 6 

Implementarea de 
proceduri de semnalare 
şi tratare a 
neregularităţilor. 
Implicarea în rezolvare 
neregularităților a unor 
angajați desemnați de 
către Consiliul Facultății 

12.01.2023 2 2 6 

Decan - prof. univ. Gh. 
Badea, Prodecan- ș. l. 
dr. ing. Doina Vasilca, 
Termen: semestrial, ori 
de câte ori este nevoie 

 

57 

Implementarea procedurilor 
elaborate la nivele ierarhice 
superioare (universitate), 
precum şi dezvoltarea 
procedurilor proprii 

Aplicarea parțială sau 

defectuoasă a procedurilor 
proprii 

Instruiri rare ale personalului 
cu privire la aplicarea 
procedurilor 

2 3 6 

Aplicarea Hotărârilor 

Senatului. 

Organizarea de 

sesiuni de instruire 

online (Q&A, 

webbinar, alte 

12.01.2023 2 2 4 

Decan - prof. univ. Gh. 

Badea, Prodecan - ș. 

l. dr. ing. Doina 

Vasilca Directori 

Departamente- conf. 

dr. ing. A. Savu, conf. 
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forme) trimestrial 

PV ale şedinţelor 
consiliului facultății 

dr. ing. 

T. Rus, Termen: 
trimestrial, ori de câte 
ori este nevoie 

58 
Supravegherea activităţilor 
derulate la nivelele aflate în 
subordine 

Evaluarea activităţilor 
desfăşurate de membrii 
departamentelor / facultăţii se 
realizează numai de studenți 

Lipsa unei evaluări colegiale 
(peer review) 

2 3 6 

Aplicarea unui sistem 
unitar al UTCB pentru 
evaluarea cadrelor 
didactice 

12.01.2023 2 3 6 

Decan - prof. univ. Gh. 
Badea, Prodecan - ș. l. 
dr. ing. Doina Vasilca 
Termen: anual 

 

59 
Gestionarea abaterilor şi 
micşorarea riscului apariţiei lor 

Abaterea de la îndeplinirea 
obiectivelor 

Lipsa sancțiunilor 
proporționale cu abaterea și 
aplicarea la timp a acestora. 

2 3 6 
Aplicarea procedurilor 
de tratare a abaterilor 
la nivelul facultății. 

12.01.2023 2 3 6 

Decan - prof. univ. Gh. 
Badea, Prodecan - ș. l. 
dr. ing. Doina Vasilca, 
Termen – ori de câte 
ori este nevoie 

 

60 
Acţiuni de diminuare a 
impactului produs de 
întreruperile de activitate 

Aparitia unor situații de urgență 
(COVID 19) care perturbă 
procesul de învatământ 

Transferul în regim de urgență 
din mediul de predare și 
susținere activități didactice 
față în față în mediul online 

2 3 6 

Stat de funcţiuni 
Bază de date cu 
potenţiale cadre 
didactice asociate ce 
pot realiza activităţi de 
predare pe perioadă 
determinată 

12.01.2023 2 3 6 

Decan - prof. univ. Gh. 

Badea, Prodecan - ș.l. 

dr. ing. Doina Vasilca, 

Directori 

Departamente- 

conf. dr. ing. A. Savu, 

conf. dr. ing. 

T. Rus 

Termen: anual 

 

61 
Dezvoltarea sistemelor şi 
procedurilor de control pentru 
atingerea obiectivelor specifice 

Apariţia unui sistem de control 
superficial 

Supraîncărcarea cu sarcini 
a personalului care 
efectueaza activitățile de 
control. 

2 3 6 

ROF,  

Regulamente proprii, 
Desemnarea unui număr 
mai mare de angajati 
care să se implice în 
derularea activităților de 
control prin hotarare a 
Consiliului Facultății 

12.01.2023 2 3 6 
Decan - prof. univ. Gh. 
Badea, Prodecan- ș.l. 
dr. ing. Doina Vasilca 

 

62 
Dezvoltarea modalităţilor de 
acces la resursele facultăţii 

Accesul la resursele facultăţii 
Resursele logistice 
(echipamentele din dotarea 
Fc.) sunt în numar limitat 

2 3 6 

Atragerea de 
sponsorizari sau alte 
surse pentru a dota în 
continuare 
laboratoarele 

12.01.2023 2 3 6 

Decan - prof. univ. Gh. 
Badea, Prodecan -ș.l. 
dr. ing. Doina Vasilca, 
Termen – ori de câte 
ori este nevoie 

 

FACULTATEA DE CĂI FERATE, DRUMURI ȘI PODURI  
 

 

63 
Desfășurarea activităților 
didactice și de cercetare 

Risc în caz de incendiu 
Traseul de evacuare către 
exteriorul clădirii este lung și 
sinuos 

3 3 9 

Asigurarea 
funcționalității 
mijloacelor de prevenire 
și stingere a incendiilor 
(extinctoare, hidranți) și 
marcarea 

12.01.2023 2 2 4 

Instruirea periodică a 
personalului didatic și 
de cercetare cu privire 
la respectarea 
normelor P.S.I. 
Responsabil din 
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corespunzatoare a 
traseelor optime pentru 
evacuarea către 
exteriorul clădirii 

partea Facultății de 
Căi Ferate, Drumuri și 
Poduri:Prodecan 
responsabil cu P.S.I. 

64 
Desfășurarea activităților 
didactice și de cercetare 

Risc în caz de cutremur 

Laboratorul de Drumuri și Căi 
ferate, birouri și sali de curs 
sunt situate în cladirea B a 
facultății ce are o conformare 
necorespunzatoare de la 
proiectare în ceea ce privește 
comportarea în caz de 
cutremur 

3 3 9 

Se realizează 
instructaje periodice 
pentru cadrele didactice 
pentru diseminarea 
regulilor de 
comportament în caz 
de cutremur. S-a depus 
un proiect și cladirea va 
intra în scurt timp într-
un proces complex de 
reabilitare 

12.01.2023 2 3 6 

Consolidarea imediată 
a corpului B al 
facultății. Responsabil 
din partea Facultății de 
Căi Ferate, Drumuri și 
Poduri: Decan - 
urmarire stare proiect 

 

65 Activități didactice Lipsa de interes a studenților 
Neimplicarea cadrelor 
didactice in procesul didactic 

3 3 9 

Implicarea studenților în 
activități adiacente 
procesului de 
învatămănt, dezvoltarea 
uni sistem de predare 
modern, cu implicarea 
directa a studenților 

12.01.2023 3 2 6 

Alocarea de fonduri 
pentru dezvoltarea 
învațământului, 
realizarea de 
concursuri practice, 
vizite la obiective 
inginerești importante. 
Responsabil din 
partea Facultății de 
Căi Ferate, Drumuri și 
Poduri: Decan, 
Prodecani 

 

66 
Desfășurarea activităților 
didactice și de cercetare 

Risc în caz de incendiu 
Traseul de evacuare catre 
exteriorul cladirii este lung si 
sinuos 

3 3 9 

Asigurarea 
functionalității 
mijloacelor de prevenire 
și stingere a incendiilor 
(extinctoare, hidranți) și 
marcarea 
corespunzătoare a 
traseelor optime pentru 
evacuarea către 
exteriorul clădirii 

12.01.2023 2 2 4 

Instruirea periodică a 
personalului didatic și 
de cercetare cu privire 
la respectarea 
normelor P.S.I. 
Responsabil: Director 
de departament 

 

67 
Desfășurarea activităților 
didactice și de cercetare 

Risc în caz de cutremur Clădirea facultății este veche 3 3 9 

Se realizează 
instructaje periodice 
pentru cadrele didactice 
pentru diseminarea 
regulilor de 
comportament în caz 
de cutremur. S-a depus 
un proiect și clădirea va 
intra în scurt timp într-
un proces complex de 
reabilitare 

12.01.2023 2 3 6 

Consolidarea imediată 
a corpului B al 
facultății 
Responsabil:Director 
de departament - 
urmărire proiect 
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68 
Accesul persoanelor în cadrul 
Laboratorului de Rezistența 
Materialelor 

Risc de daună/furt 
Accesul persoanelor străine în 
scopul favorizării unor 
infracțiuni/daune 

3 2 6 

Accesul în cadrul 
incintei Laboratorului de 
Rezistența Materialelor 
este limitat și securizat, 
în afara orelor de 
program. La 
CFDP/UTCB există 
implementat serviciu de 
pază. 

12.01.2023 2 2 4 

În timpul programului 
de lucru există 
perioade de timp în 
care nu se poate 
asigura 
monitorizarea/urmărir
ea continuă a 
persoanelor ce 
accesează zona 
laboratorului (studenți, 
persoane străine etc).  
Este necesară 
implementarea unui 
sistem de 
monitorizare video 
continuă a 
perimetrului 
Laboratorului de 
Rezistența 
Materialelor  
Responsabil: Șef de 
laborator, Director de 
Departament 

 

69 

      

Echipamentele, 
documentele și bunurile 
de valoare sunt 
depozitate în locuri sau 
încăperi speciale 
prevăzute cu încuietori.  

12.01.2023 2 2 4 

Este necesară  
implementarea unui 
sistem de 
monitorizare videor 
continua a 
perimetrului 
Laboratorului de 
Rezistența 
Materialelor 
Responsabil: Șef de 
Laborator, Director de 
Departament 

 

70 

Realizarea de activități 
didactice de laborator sau de 
activități de cercetare 
științifică 

Risc de accidentare a   
personalului de deservire a 
laboratorului (cadre didactice, 
tehnicieni, laboranți) și/sau a 
studenților participanți la 
disciplinele cu activitățile 
didactice sau de cercetare 
științifică, specifice 
Laboratorului de Rezistența 
Materialelor  

Utilizarea necorespunzătoare 
a aparaturii de laborator ca 
urmare a suprapunerii 
activităților didactice cu 
activitatea tehnică de operare 
a echipamentelor, în lipsa 
personalului didactic auxiliar 
cu pregătire tehnică medie 
(tehnician, laborant) sau a 
unui alt cadru didactic 

3 2 6 

Se realizează 
instructaje, pentru 
cadrele didactice ce 
realizează încercări de 
laborator cu rol 
didactic, privind 
principiile, etapele și 
modul de operare al 
echipamentelor și 
instrumentelor 
specifice încercărilor 
experimentale 

12.01.2023 2 2 4 

Eliminarea 
suprapunerii de 
competențe/activități 
între activitatea 
didactică (de pregătire 
a studentului) și 
activitatea fizică de 
operare a 
echipamentelor 
specifice de încercări 
experimentale 
Responsabil: Șef de 
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Laborator, Director de 
Departament 

71 
Activități didactice și de  
cercetare 

Personal insuficient 

Lipsa fondurilor necesare 
posturilor  
personalului de laborator 
(inginer, tehnician, laborant); 
Lipsa tinerilor care sa 
dorească o carieră 
universitară. 

3 3 9 

Încarcarea 
suplimentară a 
personalului didactic 
auxiliar existent. 
Încarcarea cadrelor 
didactice cu sarcini 
suplimentare. 

12.01.2023 2 3 6 

Angajări noi. 
Deblocarea 
concursurilor.            
Responsabil: Director 
de departament 

 

72 
Activități didactice și de  
cercetare 

Căderi ale alimentării  
cu electricitate cu urmările: 
- întreruperea activității didactice 
în 
laborator; 
- defectarea echipamentelor din 
laborator precum și a aparaturii 
electrice și electronice din 
departament 

Rețea electrică învechită 2 3 6 
Repararea punctuală a 
instalației electrice 

12.01.2023 2 3 6 

Înlocuirea integrală a 
instalatiei electrice 
Responsabil:Director 
de departament 
Anuntarea situatiei  

 

73 
Activități didactice și de  
cercetare 

Inundații în urma  
ploilor torențiale în laboratorul 
de Drumuri cu urmările: 
- întreruperea activității didactice 
în 
laborator; 
- defectarea echipamentelor din 
laborator  

Rețea de evacuare a apelor 
defectă 

3 3 9 
Repararea instalației de 
evacuare a apelor 

12.01.2023 2 3 6 

Înlocuirea integrală a 
instalatiei de 
canalizare 
Responsabil: Director 
de departament 
Anuntarea situatiei  

 

74 
Activitate didactică,  de 
cercetare și contracte de 
cercetare cu terți 

Cunoștințe, experiență și 
pregătire insuficientă a 
personalului care utilizează sau 
deservește echipamente 

Lipsa cursurilor de pregatire 
profesionala, buget de 
training insuficient.  

2 3 6 
Instruire la locul de 
muncă 

12.01.2023 2 2 4 

Cursuri de instruire și 
pregătire Responsabil: 
Șef de Laborator, 
Director de 
Departament 

 

75 
Activitate didactică,  de 
cercetare și contracte de 
cercetare cu terți 

Personal insuficient Lipsa posturilor vacante 3 2 6 
Organizare mai bună, 
rotație personal tehnic 

12.01.2023 2 2 4 

Angajari personal 
Responsabil: Șef de 
Laborator, Director de 
Departament 

 

76 
Activitate didactică,  de 
cercetare și contracte de 
cercetare cu terți 

Lipsa aprovizionarii cu materiale 
didactice și de cercetare 

Lipsa unei organizări eficiente, 
deficienta de comunicare cu 
personalul care se ocupa cu 
aprovizionarea, lipsa 
fondurilor 

3 2 6 
Utilizarea superioară a 
resurselor, sponsorizări 

12.01.2023 2 2 4 

Prevederea de fonduri 
care să permită 
aprovizionarea cu 
materiale didactice și 
de cercetare 
Responsabil: Șef de 
Laborator, Director de 
Departament 

 

77 

Desfășurarea în condiții 
optime  a procesului instructiv 
educativ, utilizând baza 
materială existentă 

Imposibilitatea practicării 
diverselor ramuri de sport în 
lipsa unor materiale și aparate 
corespunzătoare 

Grad mare de uzură al 
aparatelor, lipsa materialelor 
sportive  

3 2 6 
Elaborarea unui  
program de achiziții 
pentru materialele și 

12.01.2023 2 1 2 

Achiziționarea de  
materiale sportive 
pentru desfășurarea 
activității didactice,  
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aparatele necesare   
activității didactice 

asigurarea de  service 
pentru aparatură  
învechită sau 
achiziționarea alteia 
noi. Responsabil: 
Director de 
departament 
Anuntarea situatiei  

78 

Desfășurarea procesului 
instructiv-educativ în sălile 
Complexului Sportiv UTCB, în 
condiții optime  de securitate  

Imposibilitatea de evacuare a 
studenților și personalului 
didactic, în caz de calamități 
(incendiu, cutremur) în condiții 
optime, din cauza folosirii unei 
singure căi de evacuare 

Incapacitatea serviciului de 
pază de a asigura cu personal 
toate căile de evacuare 
existente (3) 

3 3 9 

Asigurarea unui sistem 
de  evacuare conform 
cu normele PSI și 
reglementărilor legale în 
vigoare  

12.01.2023 2 2 4 

Verificarea și 
întreținerea 
instalațiilor, folosirea 
unui număr adecvat de 
persoane  pentru 
asigurarea pazei 
tuturor căilor de 
evacuare, instalarea 
unor sisteme de 
evacuare optime.            
Responsabil: Director 
de departament  

 

79 

Promovarea imaginii UTCB în 
mediul social, pentru 
popularizarea învățământului 
tehnic de construcții 

Scăderea numărului de studenți 
la programul de studii(licență) 
unde desfășoară activitate 
didactică membrii 
departamentului 

Promovabilitate redusă la 
bacalaureat, interes scăzut 
pentru studiile universitare 

3 2 6 

Organizarea de acţiuni 
de popularizare a 
universității  pe rețelele 
de socializare  

12.01.2023 2 1 2 

Realizarea unei pagini 
pe rețelele de 
socializare (tip 
Instagram, 
Facebook),unde se vor  
promova informații 
despre admiterea în 
învățământul superior 
la UTCB                            
Responsabil: Director 
de departament 

 

80 

Promovarea imaginii UTCB în 
mediul social, pentru 
popularizarea învățământului 
tehnic de construcții 

Diminuarea numărului de posturi 
didactice din Statul de Funcții al 
departamentului 

Număr mic de înscrieri la 
programele de licență 

3 2 6 
Organizarea de acţiuni 
dedicate elevilor de 
liceu  

12.01.2023 2 1 2 

Distribuirea  
anunțurilor legate de 
admiterea la UTCB, din 
mediul online, 
diseminarea unor 
pliante/ flayere care 
promovează 
învățământul 
universitar în  UTCB                             
Responsabil: Director 
de Departament  
 

 

81 

Dezvoltarea sistemului de 
comunicare pe suport 
electronic, complementar celui 
pe hârtie 

Pierderea documentelor emise 
de facultate, angajații nu 
respectă responsabilităţile 
privind emiterea, transmiterea şi 
arhivarea documentelor 

Sistem electronic depăşit; 
lipsa unui sitem informatic 
integrat 

3 2 6 

Tratare: conlucrare cu 
Secretarul Șef al UCTB 
pentru îmbunătățirea 
sistemului electronic, 
respectiv solicitări 

12.01.2023 3 2 6 

Responsabil din 
partea Facultății de 
Căi Ferate, Drumuri și 
Poduri: prodecan 
Corina Chiotan, 
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adresate prorectorului 
responsabil cu 
activitatea de IT 

secretar șef Georgiana 
Ana Maria Mitu 

82 
Comunicarea datelor utile 
studenţilor 

Întârzierea termenelor şi 
activităţilor programate de către 
studenţi 

Suprapunerea cu alte sarcini 
ce revin angajaților, deficitul 
de personal 

3 2 6 

Tratare: program de 
lucru cu publicul, 
utilizarea sistemului 
electronic de 
transmitere a datelor, 
dacă este cazul 

12.01.2023 3 2 6 

Responsabil din 
partea Facultății de 
Căi Ferate, Drumuri și 
Poduri: Prodecan 
Claudia Petcu, 
Prodecan Corina 
Chiotan, secretar șef 
Georgiana Ana Maria 
Mitu, secretar Gabriel 
Dimulescu, Albu Zina 
Carmen 
 

 

83 

Acordarea burselor de merit şi 
de ajutor social pentru 
studenţii de la studii 
universitare de Licenţă şi de 
Master 

Acordarea burselor de merit şi 
de ajutor social unor studenţi 
care nu aveau dreptul să 
beneficieze de acestea 

Perioadă insuficientă pentru 
verificarea situaţiilor şcolare / 
„documentelor şi 
suprapunerea acesteia cu 
perioada dedicată altor 
activităţi de secretariat  

2 3 6 
Tratare: regula ”celor 
patru ochi” 

12.01.2023 3 2 6 

Responsabil din 
partea Facultății de 
Căi Ferate, Drumuri și 
Poduri: prodecan 
Corina Chiotan, 
secretar șef Georgiana 
Ana Maria Mitu, 
secretar Gabriel 
Dimulescu, Albu Zina 
Carmen 
 

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC  

84 
Dezvoltarea şi modernizarea 

infrastructurii departamentului 

Dezvoltarea și/ sau 
modernizarea reduse ale unor 
spații didactice din cadrul 
departamentului, datorită 
insuficienței fondurilor 
financiare. 

Insuficiența fondurilor 
financiare 

3 2 6 

Stabilirea priorităților 

privind alocarea de 

fonduri pentru 

modernizarea spațiilor 

didactice din cadrul 

departamentului 

10.01.2023 
   

Identificarea unor 
surse de finanțare. 
Eficientizarea utilizării 
bugetului alocat. 
Responsabil: director 
DPPD. 

 

SERVICIUL BIBLIOTECĂ, EDITURĂ, REVISTE ȘTIINȚIFICE  

85 
Reabilitarea sălii de lectură de 
la Facultatea de Ingineria 
Instalațiilor 

Infiltrarea apei și idundarea sălii 
 3 3 9 

Efectuarea lucrarilor de 
reabilitare 

 3 2 6 Șef serviciu   

86 
Scoaterea din gestiune a 
publicațiilor uzate fizic / moral 

Diminuarea fondului de carte 
 

2 3 6 
Mărirea fondului de 
carte 

 1 1 1 
Șef serviciu 

 

87 
Tipărirea publicațiilor (cursuri, 
reviste științifice, broșuri) în 
condiții optime 

Tipărirea și multiplicarea greșită 
a publicațiilor comandate de 
department și deteriorarea 
consumabilelor 

 3 2 6 
Urmărirea permanentă 
a procesului de tipărire 
și multiplicare 

 3 2 6 Șef serviciu  
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88 
Protecția angajatului care 
manipulează cartea veche sau 
arhiva 

Contaminare cu bacterii și fungi 
 3 3 9 

Folosirea 
echipamentelor de 
protecție 

 3 2 6 Șef serviciu  

89 Finisarea publicațiilor Accident la locul de muncă 
 3 2 6 

Instrucțiuni de protecția 
muncii 

 3 2 6 Șef serviciu  

90 

Apariția unor lucrări cu un grad 
ridicat de originalitate, de o 
înaltă calitate științifică. 
Editarea de carte 

Plagiat 
 

3 2 6 

Dificultatea detectării 
unor încercări de 
plagiat, în special în 
cazul textelor traduse 
din limbi străine 

 3 2 6 Șef serviciu  

CENTRUL DE MANAGEMENT AL CERCETARII, DEZVOLTARII ȘI INOVARII  

91 

Răspunderea corecta și 
respectarera tuturor 
termenelor pentru toate 
lucrările solicitate la nivel de 
universitate și la nivel național 
de ME, CNFIS, ARACIS etc, 
privind activitatea de cercetare 
din universitate 

Nivel scăzut în rezolvarea 
corectă și respectarea tuturor 
termenelor pentru sarciniile de 
serviciu primite 

Lipsa unui număr suficient de 

angajați în cadrul CMCDI și 

riscul crescut de 

suprasolicitare pe perioadă 

lungă de timp 

3 3 9 

Întocmirea 
documentației necesare 
pentru scoaterea la 
concus a posturilor 
vacante (1 post pe 
perioadă nedeterminată 
și 1 pe perioadă 
determinată) din cadrul 
CMCDI.  

18.01.2023 2 3 6 

Scoaterea la concurs, 

în mod repetat, din 

iulie 2022 și pănă în 

prezent a posturilor la 

concurs din cadrul 

CMCDI și neocuparea 

acestora pănă în 

prezent.   

 

Notă 
 

 

Direcția Economică: Nu sunt evidențiate riscuri care să fie tratate la nivelul UTCB. Riscurile DE sunt tratate la nivelul direcției.  

Direcția Achiziții Publice Urmărire Contracte: Nu sunt evidențiate riscuri care să fie tratate la nivelul UTCB. Riscurile DAPUC sunt tratate la nivelul direcției.  

Centrul de Comunicații: Nu sunt evidențiate riscuri care să fie tratate la nivelul UTCB. Riscurile CC sunt tratate la nivelul Centrului.  

FII : Nu sunt evidențiate riscuri care să fie tratate la nivelul UTCB. Riscurile FII sunt tratate la nivelul direcției.  

DRUS: Nu sunt evidențiate riscuri care să fie tratate la nivelul UTCB. Riscurile DRUS sunt tratate la nivelul direcției.  

Școala Doctorală :Nu sunt evidențiate riscuri care să fie tratate la nivelul UTCB. Riscurile SD sunt tratate la nivelul direcției.  

(1) P – probabilitate, (2) I – impact, (3) E – expunere.  

 

Comisia de Monitorizare 

Președinte 

Lector univ. dr. Marian-Valentin Popescu 


