
 
 
 

RAPORT  
DE EVALUARE INTERNĂ 

  
A DOMENIULUI DE STUDII UNIVERSITARE  

DE DOCTORAT 
 
 

INGINERIA MEDIULUI 
 

OPIS 
 

Nr. crt. Denumire capitol 

i Informaţii generale 

i_1 Capacitatea instituţională a IOSUD (înfiinţare, structură, evoluţie, misiune, viziune, 
nivelul de certificare a calităţii etc.), cu reliefarea îndeosebi a resurselor comune 
existente (manageriale, administrative, logistice şi financiare) 

i_2 Şcoala doctorală evaluată care gestionează domeniul de studii universitare de 
doctorat evaluat (înființare, structură, evoluție, misiune de cercetare, nivelul de 
certificare a calității, o prezentare a măsurilor specifice de managementul calității și 
de promovare a eticii și deontologiei profesionale implementate la nivelul fiecărei 
școli doctorale, o prezentare a resursei umane și a infrastructurii de cercetare 
existente la nivelul fiecărei școli doctorale, o prezentare a elementelor de eficacitate 
educațională la nivelul fiecărei școli doctorale etc.) 

i_3 Domeniul de studii universitare de doctorat evaluat (obiective, misiune, planuri de 
învăţământ, număr de conducători de doctorat, evoluţia număr de studenţi doctoranzi 
şi a numărului de doctori în ultimii 5 ani, centre/laboratoare de cercetare, 
principalele realizări ştiinţifice, o prezentare a resursei umane, şi a infrastructurii de 
cercetare existente la nivelul fiecărui domeniu etc.) 

i_4 Funcţionarea sistemului de asigurare internă a calităţii 

ii Anexa 2 conform Ordinului Ministrului nr. 5403/1.11.2018 

iii Strategii şi proceduri implementate la nivelul şcolii doctorale, ca măsuri de 
îmbunătăţire continuă a calităţii programelor doctorale, dincolo de standardele 
minimale existente în anexele 2 şi 3. 

 
 
 
 
 



(i) informaţii  generale cu privire la: 
 
i_1. Capacitatea instituţională a IOSUD (înfiinţare, structură, evoluţie, misiune, viziune, nivelul de 
certificare a calităţii etc.), cu reliefarea îndeosebi a resurselor comune existente (manageriale, 
administrative, logistice şi financiare); 
 
 

Cadrul juridic de organizare şi funcţionare 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) este o instituţie de învăţământ superior 

de cercetare avansată şi cercetare de stat acreditată. De la înfiinţarea în 1937, aceasta a funcţionat neîntrerupt 
şi sub denumirile: Şcoala Politehnică „Gh. Asachi” (Anexa 1,  Monitorul Oficial nr. 284 din 
08.121937_TUIASI) şi Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” (1948). Noua denumire datează din 1993 
(Anexa 2, HG nr. 209 din 17 mai 1993_ TUIASI), iar structura actuală este reglementată prin HG 580/ 
2014 (Anexa 3, Structura universităţii) 

 
Misiunea universităţii  
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi 

educaţie, a cărei misiune este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii 
şi transfer către societate în domeniile fundamentale Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi urbanism, precum şi în 
domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi îşi asumă, în conformitate cu misiunea şi obiectivele 
adoptate (Anexa 4, Misiunea şi obiectivele universităţii) în Carta Universităţii (Anexa 5, Carta 
universitatii)  şi pe un plan multianual (Anexa 6, Planul strategic 2016 – 2020) rolul de furnizor de 
educaţie, de cercetare ştiinţifică şi de cultură.  

 
Scurt istoric al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Tradiţia culturală a oraşului Iaşi include şi preocupări pentru învăţământul universitar ingineresc. 

Astfel în Moldova anului 1562 are loc prima încercare de a pune bazele învăţământul superior, prin 
înfiinţarea Şcolii Latine de la Cotnari.  

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi are cea mai veche tradiţie în învăţământul 
ingineresc din România fiind continuatoarea a „un clas de inginerie şi de hotărnicie în limba română”, 
iniţiată de Gheorghe Asachi şi înfiinţată în cadrul Academiei greceşti din Iaşi (Academia Domnească) la data 
de 15 Noiembrie 1813, prin decretul semnat de Scarlat Calimachi. Această şcoală poate fi considerată 
nucleul învăţământului tehnic superior din Moldova, învăţământ continuat între anii 1834-1847 la Academia 
Mihăileană şi, ulterior, în cadrul Universităţii din Iaşi prin Şcoala de Electricitate Industrială (din 1910),  
Institutul Electrotehnic (1912) şi Catedra de Chimie Tehnologică (din 1911).  

La data de 7 noiembrie 1912, Facultatea de ştiinţe din cadrul Universităţii din Iaşi a fost transformată 
într-o secţie independentă de învăţământ superior pentru predarea electrotehnicii, chimiei aplicate şi 
ştiinţelor agricole. Acest eveniment reprezintă ”certificatul de naştere” a ceea ce mai târziu a devenit 
Institutul Politehnic din Iaşi (Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi de astăzi), respectiv a 
Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată şi a Facultăţii de Inginerie Chimică şi 
Protecţia Mediului. 

Un moment hotărâtor al istoriei universităţii îl constituie Decizia nr. 205.660/ 03.12.1937 a 
Ministerului Educaţiei Naţionale, când, învăţământul superior tehnic este scos de sub egida Universităţii din 
Iasi prin înfiinţarea Şcolii Politehnice „Gh. Asachi ”din Iaşi, ca instituţie distinctă de învăţământ superior 
ingineresc, singura instituţie de învăţământ superior abilitată să acorde de la acea dată titlul de inginer. 
Universitatea şi-a început activitatea la 1 Octombrie 1938, având în componenţă trei facultăţi: Chimie 
Industrială, Electrotehnică şi ştiinţe Agricole, dintre care primele două aveau sediul în Iaşi iar a treia la 
Chişinău. Primele diplome au fost eliberate în 1940. 

Prin reforma învăţământului din anul 1948 se înfiinţează Institutul Politehnic "Gh.Asachi" din Iaşi, 
cu patru facultăţi şi zece specializări: Chimie industrială (chimie minerală, pielărie), Inginerie civilă, 
Electrotehnică, Mecanică (inginerie termodinamică, hidrotehnică, construcţii de maşini, inginerie aero – 
navală) cu durata studiilor de cinci ani. 

Institutul Politehnic din Iaşi a funcţionat până în anul 1990 cu 6 facultăţi şi multe specializări nou 
create. În anul 1990 au fost înfiinţate patru noi facultăţi, provenind din facultăţile de Electrotehnică şi 
Mecanică.  

http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Infiintare_si_modificare_statut_TUIASI.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Infiintare_si_modificare_statut_TUIASI.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Infiintare_si_modificare_statut_TUIASI.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/structura%20universitatii%202014.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/Decizie%20structura%20universitatii%202015-2016.pdf
http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/misiunea-universitatii
http://www.calitate.tuiasi.ro/Carta%20TUIASI_E4R3.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/Carta%20TUIASI_E4R3.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/plan_strategic_general_2016-2019_final.pdf


În anul 1993 denumirea de ”Institutul Politehnic din Iaşi” a fost înlocuită cu Universitatea Tehnică 
”Gheorghe Asachi” din Iaşi. În 2004 secţia de Arhitectură din cadrul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii a 
devenit Facultatea de Arhitectură "G.M. Cantacuzino" şi de atunci în cadrul TUIASI funcţionează 11 
facultăţi  (Tabelul 1). 

Începând cu anul 2005, sistemul de învăţămant este organizat în conformitate cu principiile Bologna, 
după cum urmează: programe de Licenţă (durata de 4 ani pentru ingineri şi 6 ani de studii integrate pentru 
arhitecţi), programe de Master (durata de 2 ani), programe de Doctorat cu un pronunţat caracter de cercetare, 
având o durată de 3 ani, programe post doctorale şi cursuri postuniversitare de formare şi dezvoltare 
profesionala continuă.  

 Alte detalii privind evoluţia istorică a universităţii se oferă în Anexa 7, Breviar de date istorice. 
 

Tabelul 1. Facultăţile Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Nr. 
crt. Facultatea de An înfiinţare http:// 

1. Automatică şi Calculatoare 1990 www.ace.tuiasi.ro 
2. Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 1937 www.ch.tuiasi.ro 
3. Construcţii şi Instalaţii 1941 www.ce.tuiasi.ro 

4. Construcţii de Maşini şi Management 
Industrial 1990 www.cm.tuiasi.ro 

5. Electronică, Telecomunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei 1990 www.etc.tuiasi.ro 

6. Inginerie Electrica, Energetica si 
Informatica Aplicata 1937 www.ee.tuiasi.ro 

7. Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria 
Mediului 1962 www12.tuiasi.ro/facultati/hidro/ 

8. Mecanică  1948 www.mec.tuiasi.ro 
9. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor  1990 www.sim.tuiasi.ro 

10. Textile – Pielărie şi Management 
Industrial 1952 www.tex.tuiasi.ro 

11. Arhitectură „G. M. Cantacuzino”  2003 www.arhitectura.tuiasi.ro/ 
 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi în actualitate 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi are o dimensiune de cercetare foarte importantă, 
fiind recunoscută din 2011 ca universitate de cercetare avansată şi educaţie, concentrându-se permanent pe 
cercetarea interdisciplinară, inovare şi transfer de cunoştinţe.  

Creşterea calităţii personalului de cercetare şi angajarea acestuia în obţinerea performanţei constituie o 
o preocupare constantă a activităţilor de cercetare,  a recunoaşterii şi vizibilităţii universităţii noastre la nivel 
naţional şi internaţional. În cadrul universităţii sunt acreditate 23 centre de cercetare/excelenţă (acreditate de 
CNCSIS) şi 9 colective de cercetare la nivelul facultăţilor precum şi laboratoare performante concentrate pe 
cercetarea ştiinţifică, crearea şi transferul de cunoştinţe. Aceste centre şi laboratoare de cercetare permit 
personalului de cercetare să candideze pentru obţinerea de granturi naţionale şi internaţionale de cercetare, 
contracte de cercetare cu industria sau cu organizaţii guvernamentale; de asemenea, sprijină programele de 
cercetare doctorale şi post doctorale, activitatea lor plasând universitatea noastră în topul românesc al 
cercetării ştiinţifice. 

Şcoala Ieşeană de Inventică are o tradiţie de peste 40 de ani la TUIASI şi a creat cel putin 65% dintre 
brevete la nivelul României în ultimii 15 ani. Ca urmare  a acestui fapt, universitatea noastră a câştigat 
Trofeul Creativităţii acordat de OSIM precum şi multe premii în urma participării la saloane naţionale şi 
internaţionale ale creativităţii.  

Managementul şi monitorizarea activităţilor de cercetare şi inovare sunt realizate de către 
Prorectoratul Cercetare dezvoltare, inovare şi CCTT Polytech. 

În anul 2009 Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi a fost evaluată instituţional de 
ARACIS, iar Consiliul ARACIS a eliberat Certificatul prin care i-a fost acordat calificativul „Grad de 
încredere ridicat”. Tot în anul 2009, universitatea a fost acreditată ca instituţie de interes pentru sistemul 
românesc de cercetare, drept recunoaştere a rezultatelor ştiinţifice obţinute la nivel naţional pentru perioada 
2003 – 2007, clasându-se, ca nivel de performanţă, între primele cinci universităţi de cercetare din ţară. 

http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/istoricul-universitatii
http://www.ace.tuiasi.ro/
http://www.ch.tuiasi.ro/
http://www.ce.tuiasi.ro/
http://www.cm.tuiasi.ro/
http://www.etc.tuiasi.ro/
http://www.ee.tuiasi.ro/
http://www12.tuiasi.ro/facultati/hidro/
http://www.mec.tuiasi.ro/
http://www.sim.tuiasi.ro/
http://www.tex.tuiasi.ro/
http://www.arhitectura.tuiasi.ro/
http://www.arhitectura.tuiasi.ro/


În cadrul procesului naţional pentru clasificarea universităţilor, coordonat de MECTS, Universitatea 
Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi a fost evaluată ca fiind universitate de cercetare avansată şi educaţie şi a 
fost clasificată pe locul doi în cadrul universităţilor tehnice. În urma ierarhizării programelor de studiu la 
nivel naţional a rezultat o distribuție omogenă a programelor de studiu din universitate; 11 programe de 
studiu au fost clasificate în clasa A şi doar 3 programe au fost clasificate în clasa B, din totalul de 14 
programe de studii evaluate. 

În urma evaluarii independente (Exerciţiul Naţional de Evaluare a Cercetării, ENEC) condusă de 
UEFISCDI prin intermediul unui proiect finanţat din fonduri structurale, Universitatea Tehnică ”Gheorghe 
Asachi” din Iaşi a obţinut rezultate foarte bune în evaluarea programelor de cercetare şi doctorale (3 domenii 
pe locul I, 5 domenii pe locul II şi 6 domenii pe locul IV). 

În anul 2012, cu sprijinul unui proiect finanţat din fonduri structurale ”Performanţă în cercetare, 
performanţă în calitatea predării, divesitate şi inovare în cadrul universităţilor româneşti”, coordonat de 
UEFISCDI, Universitea Tehnica ”Gheorghe Asachi” din Iaşi Ia fost evaluată extern instituţional 
internaţional şi de către Asociaţia Universităţilor Europene (EUA) prin intermediul Programului Instituţional 
de Evaluare (IEP) inclus în Registrul European al Agenţiilor pentru Calitate. Raportul de evaluare al EUA 
(Anexa 8, Raport de evaluare EUA) confirmă pe de o parte rezultatele precedentelor multiple evaluări 
externe naţionale, dar deschide şi noi perspective privind politica de evaluare şi asigurare a calităţii şi 
managementul calităţii în universitate. 

În anul 2015 Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi a parcurs procesul de evaluare 
periodică instituţională de către ARACIS, iar Consiliul ARACIS a eliberat Certificatul prin care i-a fost 
acordat calificativul „Grad de încredere ridicat”.  

Clasamentului Webometrics de vizibilitate a universităţilor din lume, din Europa şi din România, 
2018, plasează Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi în Top 2000 (locul1692) în lume (tabelul 
2), Top 1000 (locul 639) în Europa, Top 100 (locul 89) în ţările Central şi Est Europene, Top 10 (locul 7) în 
Romania şi Top 5 (locul 2) între universitătile tehnice. 

 
Tabelul 2. Clasamentul World ranking 
World 
Ranking  

Continental 
Ranking 

Country 
Rank 

Presence Impact Openness Excellence 

1692 639 7 2365 2781 1668 1714 

Sursa: http://www.webometrics.info/en/Europe 
 
i_2. Şcoala doctorală evaluată care gestionează domeniul de studii universitare de doctorat evaluat 
(înființare, structură, evoluție, misiune de cercetare, nivelul de certificare a calității, o prezentare a 
măsurilor specifice de managementul calității și de promovare a eticii și deontologiei profesionale 
implementate la nivelul fiecărei școli doctorale, o prezentare a resursei umane și a infrastructurii de 
cercetare existente la nivelul fiecărei școli doctorale, o prezentare a elementelor de eficacitate 
educațională la nivelul fiecărei școli doctorale etc.); 
 
A). Infiinţare 
Demararea procedurii de reorganizare a celor 10 şcoli doctorale existente în TUIASI într-o singură şcoală,  
s-a făcut prin decizia Senatului nr. 347/27.10.2017. 
Dupa validarea alegerilor pentru director si membrii consiliului de catre senatul universitatii din 30.03.2018, 
Şcoala doctorală a început să-şi desfăşoare activitatea. 
B). Structură 
SD-TUIASI coordonează activitatea celor 10 consilii de coordonare a programelor doctorale (CCPD) de la 
nivelul fiecărei facultăţi. Fiecare CCPD are 3 membri, două cadre didactice conducători de doctorat şi un 
student doctorand. SD-TUIASI funcţionează în cadrul CSUD având la rândul ei un consiliu format din 3 
conducători de doctorat şi 2 doctoranzi aleşi. Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) are 
drept misiune asigurarea condițiilor de desfășurare a ciclului superior de studii universitare şi are în 
subordine o singură Școală doctorală (SD-TUIASI) (figura 1). 
 

http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Raport_EUA.pdf
http://www.webometrics.info/en/detalles/tuiasi.ro?sort=desc&order=World%20Ranking
http://www.webometrics.info/en/detalles/tuiasi.ro?sort=desc&order=World%20Ranking
http://www.webometrics.info/en/detalles/tuiasi.ro?sort=asc&order=Continental%20Ranking
http://www.webometrics.info/en/detalles/tuiasi.ro?sort=asc&order=Continental%20Ranking
http://www.webometrics.info/en/detalles/tuiasi.ro?sort=asc&order=Country%20Rank
http://www.webometrics.info/en/detalles/tuiasi.ro?sort=asc&order=Country%20Rank
http://www.webometrics.info/en/detalles/tuiasi.ro?sort=asc&order=Presence
http://www.webometrics.info/en/detalles/tuiasi.ro?sort=asc&order=Impact
http://www.webometrics.info/en/detalles/tuiasi.ro?sort=asc&order=Openness
http://www.webometrics.info/en/detalles/tuiasi.ro?sort=asc&order=Excellence
http://www.webometrics.info/en/Europe
http://www.webometrics.info/en/detalles/tuiasi.ro?sort=desc&order=World%20Ranking


 
 

Fig.1. Locul Şcolii doctorale în IOSUD 
 
 
SD-TUIASI organizează studii universitare de doctorat în următoarele domenii:  
-Chimie, Inginerie chimică; Ingineria mediului din cadrul Facultăţii de Inginerie chimică şi protecţia 
mediului Cristofor Simionescu;  
-Inginerie mecanică din cadrul Facultăţii de Mecanică şi Facultăţii de Construcţii de Maşini şi Management 
Industrial; 
-Inginerie electrică şi Inginerie energetică din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi 
Informatică Aplicată; 
-Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale din cadrul Facultăţii de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
- Calculatoare și tehnologia informației, Ingineria sistemelor din cadrul Facultăţii de Automatică şi 
Calculatoare; 
-Inginerie industrială din cadrul Facultăţii de Construcţii de Maşini şi Management Industrial şi  
Facultăţii de Textile – Pielărie şi Management Industrial; 
-Inginerie civilă și instalaţii din cadrul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii şi a Facultăţii de Hidrotehnică, 
Geodezie şi Ingineria Mediului; 
-Ingineria materialelor din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor şi Facultăţii de Mecanică 
-Inginerie și management din cadrul Facultăţii de Textile – Pielărie şi Management Industrial. 
 
C). Evoluţie 
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi are în structura sa organizatorică Consiliul pentru Studiile 
Universitare de Doctorat (C.S.U.D.) care a fost înfiinţat prin Decizia Rectorului nr. 2184 din 09 octombrie 
2012 şi care avea în subordine 10 Şcoli Doctorale ce funcţionau la nivelul facultăţilor de: Automatică şi 
Calculatoare, Construcţii şi Instalaţii, Construcţii de Maşini şi Management Industrial, Inginerie Electrică, 
Energetică şi Informatică Aplicată, Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Hidrotehnică, 
Geodezie şi Ingineria Mediului, Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Mecanică, Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor, Textile Pielărie şi Management Industrial.  
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.) are drept misiune asigurarea condițiilor de 
desfășurare a ciclului superior de studii universitare în vederea dezvoltării resurselor umane pregătite pentru 
cercetare științifică şi inserție pe piața muncii înalt calificate. Programele de studii universitare de doctorat 
aferente Școlii doctorale a C.S.U.D. se încadrează în categoria doctoratului ştiinţific, având ca finalitate 
producerea de cunoaştere ştiinţifică originală, relevantă internaţional, pe baza unor metode ştiinţifice şi este 
organizat numai la forma de învăţământ cu frecvenţă. Conform legislației în vigoare, acesta este o condiţie 
pentru cariera profesională în învăţământul superior şi cercetare.  

Consiliile de 
coordonare a 
programelor 
doctorale din 

facultăţi 
(CCPD) 

Consiliul Scolii 
Doctorale a 

Universităţii Tehnice
“Gheorghe Asachi” 

din Iaşi 
(SD-TUIASI) )

Consiliul 
Studiilor 

universitare 
de doctorat

(CSUD)

Universitatea 
Tehnică “Gheorghe 

Asachi” din Iaşi 
(IOSUD)



Misiunea C.S.U.D. poate fi îndeplinită prin atragerea de absolvenți merituoși și motivați pentru a-și pregăti 
teze de doctorat precum şi prin susținerea cadrelor didactice în obținerea certificatelor de abilitare. Astfel, 
creșterea numărului de studenți doctoranzi de calitate este o prioritate a C.S.U.D., urmărindu-se în 
continuare promovarea și valorificarea resurselor științifice umane precum şi utilizarea și îmbunătățirea 
infrastructurii de cercetare. De asemenea, este încurajată încheierea acordurilor de colaborarea pentru 
realizarea tezelor în cotutela precum şi participarea cercetătorilor tineri în programe post-doctorale.  
C.S.U.D. şi-a propus, de la înfiinţare, următoarele obiective:  
1. Dezvoltarea de programe de studii integrate în parteneriat cu universităţi româneşti şi europene care să 
conducă şi la obţinerea de diplome comune (joint degrees);  
2. Adaptarea studiilor doctorale la tematicile concrete, contractate şi cu mediul economic şi social; 3. 
Atragerea de fonduri suplimentare pentru a facilita studenţilor doctoranzi cu rezultate de excepţie perioade 
suplimentare de studiu în străinătate în vederea obţinerii diplomei duble;  
4. Facilitarea acordării de burse de studiu de către companii studenţilor doctoranzi selectaţi în vederea 
angajării după absolvire în companiile respective;  
5. Propunerea unor noi proiecte finanţate din Fonduri Structurale;  
6. Actualizarea permanent a paginii Web a C.S.U.D. în vederea atragerii unui număr cât mai mare de 
studenţi doctoranzi în Școala doctorală a I.O.S.U.D. 
 
Aşa cum s-a mai arătat initial, C.S.U.D. avea în subordine 10 Şcoli Doctorale, constituite pe domenii de 
studii universitare de doctorat sau interdisciplinar, care funcţionau la nivelul facultăţilor de: Automatică şi 
Calculatoare, Construcţii şi Instalaţii, Construcţii de Maşini şi Management Industrial, Inginerie Electrică, 
Energetică şi Informatică Aplicată, Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Hidrotehnică, 
Geodezie şi Ingineria Mediului, Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Mecanică, Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor, Textile Pielărie şi Management Industrial. Aceste Școli Doctorale au fost înființate prin 
Hotărârea Senatului nr. 174 din 10.05.2016. 
 
Prin decizia Senatului nr. 347/27.10.2017 s-a demarat procedura de unificare a celor 10 şcoli doctorale 
existente în TUIASI într-o singură şcoală,  care şi-a început activitatea după decizia Senatului din 
30.03.2018. 
 
D). Misiunea de cercetare 
Studiile universitare de doctorat reprezintă al treilea ciclu de studii universitare în urma căruia se asigură 
dezvoltarea resurselor umane capabile să realizeze activităţi de cercetare ştiinţifică şi să se insereze pe piaţa 
muncii înalt calificate.  
SD-TUIASI reprezintă sursa principală de furnizare a unei cercetări ştiinţifice performante, iar dezvoltarea 
cercetării constituie o preocupare permanentă privind interacţiunea cu mediul economic, scoial şi academic 
la nivel local, naţional şi internaţional. 
Misiunea de cercetare a SD-TUIASI constă atât în obţinerea unor rezultate ştiinţifice valoroase cât şi 
promovarea ideilor de cercetare în mediul economic. Din acest punct de vedere SD-TUIASI are următoarele 
direcţii principale în cercetarea ştiinţifică: 
- promovarea excelenţei în cercetare;  
-dezvoltarea continuă a infrastructurii de cercetare prin modernizarea echipamentelor existente şi 
achiziţionarea de noi echipamente care poate asigura atat realizarea de cercetări cât şi facilităţi de colaborare 
cu alte instituţii la nivel naţional sau internaţional; 
-dezvoltarea şi acreditarea de noi domenii de cercetare în cadrul SD-TUIASI; 
-încurajarea doctoranzilor de a publica în jurnale de top pe fiecare domeniu; 
- Stabilirea de parteneriate durabile cu agenţii economici pe diferite proiecte naţionale şi internaţionale de 
cercetare; 
- Soluţionarea în comun cu agenţii economici a diferitelor teme de cercetare din care să rezulte atât 
colaborări sub diferite forme cât şi teze de doctorat cu definirea clară a proprietăţii intelectuale şi industriale; 
-Promovarea în rândul agenţilor economici a ideilor inovatoare ale doctoranzilor din TUIASI; 
-întărirea dimensiunii cooperării internationale prin semnarea de noi protocoale de colaborare în cadrul SD-
TUIASI; 
-promovarea şi sustinerea publicaţiilor proprii de inalta calitate şi dezvoltarea deschiderii pentru comunitatea 
ştiinţifică din ţară şi străinătate;  
-evaluarea periodică a rezultatelor cercetarii ştiintifice din cadrul SD-TUIASI.  



 
 
E). Nivelul de certificare a calității 

În anul 2009 Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi a fost evaluată instituţional de 
ARACIS, iar Consiliul ARACIS a eliberat Certificatul prin care i-a fost acordat calificativul „Grad de 
încredere ridicat”.  

Tot în anul 2009, universitatea a fost acreditată ca instituţie de interes pentru sistemul românesc de 
cercetare, drept recunoaştere a rezultatelor ştiinţifice obţinute la nivel naţional pentru perioada 2003 – 2007, 
clasându-se, ca nivel de performanţă, între primele cinci universităţi de cercetare din ţară. 

În urma evaluarii independente (Exerciţiul Naţional de Evaluare a Cercetării, ENEC) condusă de 
UEFISCDI prin intermediul unui proiect finanţat din fonduri structurale, Universitatea Tehnică ”Gheorghe 
Asachi” din Iaşi a obţinut rezultate foarte bune în evaluarea programelor de cercetare şi doctorale (3 domenii 
pe locul I, 5 domenii pe locul II şi 6 domenii pe locul IV). 
În anul 2012, cu sprijinul unui proiect finanţat din fonduri structurale ”Performanţă în cercetare, performanţă 
în calitatea predării, divesitate şi inovare în cadrul universităţilor româneşti”, coordonat de UEFISCDI, 
Universitea Tehnica ”Gheorghe Asachi” din Iaşi Ia fost evaluată extern instituţional internaţional şi de către 
Asociaţia Universităţilor Europene (EUA) prin intermediul Programului Instituţional de Evaluare (IEP) 
inclus în Registrul European al Agenţiilor pentru Calitate. 

În anul 2015 Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi a parcurs procesul de evaluare 
periodică instituţională de către ARACIS, iar Consiliul ARACIS a eliberat Certificatul prin care i-a fost 
acordat calificativul „Grad de încredere ridicat”.  
 
F). Măsurile specifice de management al calității și de promovare a eticii și deontologiei profesionale 
F1). Măsurile specifice de management al calității 
Conform Politicii în domeniul calităţii din cadrul instuţiei, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi" din Iaşi 
este o instituţie publică de învăţământ superior, de educaţie şi cercetare avansată, cu tradiţie şi notorietate 
naţională şi internatională - cu o prezenţă distinctă pe plan european având misiunea de creare şi valorificare 
a cunoaşterii ştiinţifice, de a transmite aceste cunoştinţe către noile generaţii şi de a forma resursa umană 
înalt calificată, punându-se accent pe dezvoltarea spiritului creativ şi inovator, componentă esenţială a 
societăţii moderne bazale pe cunoaştere.  
In spiritul Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică, obiectivul 
principal în ceea ce priveşte asigurarea calităţii cercetării ştiinţifice îl constituie orientarea acesteia pe direcţii 
competitive, în raport cu cerinţele actuale pe plan local, naţional şi internaţional. De asemenea, se urmăreşte 
captarea tuturor surselor de finanţare pentru cercetare printr-o susţinută activitate de diseminare a 
rezultatelor cercetării şi de valorificare a potenţialului de cercetare. 
Măsurile specifice menţionate fac referire la: 
-promovarea ştiinţei în spiritul valorilor europene, a democraţiei şi libertăţii academice, a valorilor morale şi 
a deschiderii şi integrării în comunitatea ştiinţifică înternatională, precum şi în spiritul culturii şi civilizatiei 
europene;  
-creşterea calităţii activităţii de cercetare prin: încheierea unui număr cât mai mare de cotutele cu 
conducători de doctorat din universităţi şi institute de prestigiu din străinătate; modernizarea continuă a 
infrastructurii de cercetare;  
- încheierea de acorduri de colaborare cu instituții de învățământ superior, cu institute de cercetare, cu rețele de 
cercetare pentru exploatarea în parteneriat a diverselor infrastructuri de cercetare; 
-armonizarea programelor de studii avansate cu cele ale unor universităţi similare din ţară şi din străinătate;  
-acreditarea unor noi domenii de doctorat cu impact major asupra activităţii de cercetare;  
-utilizarea oportunităţilor oferite de programele europene (ERASMUS) pentru realizarea de schimburi ale ale 
studenţilor doctoranzi, in vederea perfectionării metodelor de cercetare şi a creşterii calitatii şi 
responsabilităţii în cercetare;  
-atragerea absolventilor de master către studiile universitare de doctorat prin activităţi de informare asupra 
programelor de studii avansate, asupra locului şi rolului doctorului în ţtiinţe tehnice în societatea modernă 
precum şi asupra condiţiilor de studiu şi de viaţă oferite de universitate;  
-înscrierea pentru studii universitare de doctorat in cadrul Scolii doctorale a TUIASI a unui număr cât mai 
mare de studenti din străinătate;  
-iniţierea şi dezvoltarea unor programe performante de cercetare ştiinţifică prin colaborarea cu partenerii 
interni şi externi;  



-stimularea cercetării interdisciplinare orientată spre tehnologii de vârf sau care constituie prioritati naţionale 
sau internationale;  
-organizarea unor seminarii ştiintifice, work-shop-uri sau conferinte nationale şi internationale, în cadrul 
Scolii doctorale, urmărindu-se diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice;  
-ridicarea continuă a nivelului lucrărilor doctoranzilor publicate in Buletinul lnstitutului Politehnic laşi;  
 
F2). Măsurile specifice de promovare a eticii și deontologiei profesionale 
Comisia de etică şi deontologie profesională universitară este o componentă a cadrului general al asigurării 
calităţii. Ea reuneşte cadre didactice prestigioase şi îşi desfăşoară activitatea autonom, la solicitarea 
membrilor comunităţii academice. Referinţele etice şi regulile ei de funcţionare sunt înscrise în Codul de 
etică universitară respectiv în Regulamentul de funcţionare a Comisiei de etică universitară. 
Măsurile specifice de promovare a eticii şi deontologiei profesionale au la bază libertatea academică, 
competenţă şi profesionalism, onestitate, integritate, responsabilitate şi colegialitate. 
Principalele măsurile specifice de promovare a eticii şi deontologiei profesionale: 
- cursul de etică și integritate academică, cu caracter obligatoriu pentru toţi doctoranzii anului I; 
- informaţiile transmise de toţi conducătorii de doctorat studenţilor doctoranzi în activităţile de cercetare 
desfăşurate; 
- informaţiile transmise de toţi conducătorii de doctorat studenţilor doctoranzi privind elaborarea unei lucrări 
ştiinţifice, obiectivelor cercetării şi tezei de doctorat. 
 
G). Resursa umană şi infrastructura de cercetare existentă 
In prezent în SD-TUIASI îşi desfăşoară activitatea 197 de conducători de doctorat şi 710 doctoranzi din care 
18 sunt din ţări cum ar fi Germania, Siria, Franţa, Etiopia, Palestina, Iran, India, Italia şi Republica Moldova. 
Studenţii doctoranzi îşi desfăşoară activitatea de cercetare în laboratoare cu dotări moderne. In cadrul 
facultăţilor infrastructura de cercetare este prezentată în tabelul 3. 
 
Tabelul 3. Laboratoare de cercetare din cadrul facultăţilor TUIASI 
Nr.crt. Facultate Laboratoare de cercetare Coordonator 

1 Automatică şi 
Calculatoare 

"Sound of Vision" - Prelucrarea 
imaginilor 
 

Prof.univ.dr.ing. Vasile Manta 
E-mail: vmanta@tuiasi.ro; tel 
0723867333 

  Inteligenta artificiala 
 

Prof.univ.dr.ing. Florin Leon 
E-mail: florin.leon@tuiasi.ro 

  Calcul de înaltă performanța 
 

Prof. univ.dr.ing. Mitica Craus 
E-mail: craus@tuiasi.ro 

  Proiectarea sistemelor cu 
evenimente discrete 
 

Prof.univ.dr.ing. Octavian Pastravanu 
E-mail: opastrav@ac.tuiasi.ro 

  CASA - Controlul automat al 
sistemelor auto 
 

Prof. Univ.dr.ing. Corneliu Lazar 
E-mail: clazar@ac.tuiasi.ro 

2 Inginerie Chimică 
şi Protecţia 
Mediului 
“Cristofor 
Simionescu” 

Laboratorul de analiza termică 
 

Prof.dr.ing. Nicolae Hurduc, Email: 
nhurduc@ch.tuiasi.ro 
Prof.dr.ing. Gabriela Lisă, Email: 
gapreot@ch.tuiasi.ro 

  Laboratorul de studii reologice 
 

Prof.dr.ing. Constanţa Ibănescu, Email: 
cibanescu@ch.tuiasi.ro 
Asist.dr.ing. Maricel Danu, Email: 
mdanu@ch.tuiasi.ro 

  Laboratorul de biomateriale 
polimerice 

 

Șef lucr.dr.ing. Cătălina A. Peptu, Email: 
catipeptu@ch.tuiasi.ro 

  Laboratorul de modelarea 
moleculară, simularea 
proprietăților sinteză și 

Prof.dr.ing. Nicolae Hurduc, Email: 
nhurduc@ch.tuiasi.ro 
Șef lucr.dr.ing. Elena Luiza Epure, 



caracterizarea polimerilor 
 

Email: lepure@ch.tuiasi.ro 

  Laboratorul de sinteze organice 
fine & Laboratorul de analiză 
spectrală şi proprietăţile de 
suprafaţă 
 

Prof.dr.ing. Dan Scutaru, Email: 
dscutaru@ch.tuiasi.ro 
Prof.dr.ing. Nicolae Hurduc, Email: 
nhurduc@ch.tuiasi.ro 

  Laboratorul de polimeri naturali 
 

Prof.dr.ing. Theodor Măluţan, Email: 
thmalu@ch.tuiasi.ro 

  Laborator pentru ingineria şi 
managementul apei şi a apelor 
uzate 
 

Prof.dr.ing. Carmen Teodosiu 
E-mail: cteo@tuiasi.ro 
 

  Laborator pentru prelucrarea 
complexă şi integrate a biomasei 

Prof.dr.ing. Irina Volf 
E-mail: iwolf@tuiasi.ro 
 

 
  Laborator de procese chimice şi 

biologice în ingineria şi 
managementul mediului 
 

Prof.dr.ing. Maria Gavrilescu 
E-mail: mgav@tuiasi.ro 
 

  Laborator de analiză şi control 
factori de mediu 
 

Prof.dr.ing. Carmen Teodosiu 
E-mail: lacmed@ch.tuiasi.ro 

  Laborator de inginerie 
biochimică şi biotehnologie 

 

Prof.dr.ing. Dan Cascaval 
E-mail: dancasca@tuiasi.ro 
 

  Aplicaţiile inteligenţei artificiale 
 

Prof.dr.ing. Silvia Curteanu 
E-mail: silvia_curteanu@yahoo.com 

  Laborator de cercetare al 
catalizei 

Conf.dr.ing. Adrian Ungureanu 
E-mail: aungureanu@ch.tuiasi.ro 

  Laborator de materiale 
nanoarhitectonice 

 

Prof.dr.ing. Gabriela Carja 
E-mail: gcarja@tuiasi.ro 

  Procese de inginerie chimică şi 
electrochimică 

 

Conf.dr.ing. Liliana Lazar 
E-mail: lillazar@ch.tuiasi.ro 
 

3 Construcţii şi 
Instalaţii 

Laborator pentru încercări 
statice, dinamice si seismice  

Șef lucr.dr.ing.Ionuț-Ovidiu Toma                                                                                                                              
Email: ionut.ovidiu.toma@tuiasi.ro 

 
  Laboratorul pentru încercări 

accelerate a structurilor rutiere 
Prof.dr.ing. Vasile Boboc 
Email: vasile.boboc@tuiasi.ro 
 

  Laboratorul de încercări pe 
beton și elemente din beton la 
scară naturală 

Conf.dr.ing. Petru Mihai  
Email: petru.mihai@tuiasi.ro 
 

  Laborator de aerodinamică a 
construcțiilor  

Prof.dr.ing. Dorina-Nicolina Isopescu  
Email: isopescu@tuiasi.ro 
   Laboratorul de încercări fizico-

mecanice pe materiale și 
elemente de construcții 

  Laborator de cercetare instalații 
pentru construcții 

 

Conf.dr.ing. Vasilică Ciocan 
Email: vasilica.ciocan@tuiasi.ro  

 
4 Construcţii de 

Maşini şi 
Laboratorul de Mecanică Fină şi 
Nanotehnologii 

Prof. dr.ing. ec. Dumitru Nedelcu 
Email: dnedelcu@tcm.tuiasi.ro 
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Management 
Industrial 

Tel.: 0771346968 
 

  Laborator de aerodinamică şi 
hidrodinamică 

Șef lucr.dr.ing. Theodor Popescu 
Email: thpopescu2003@yahoo.com 
 

  Laborator de acţionări hidraulice 
şi pneumatice 

Conf.dr.ing. Irina Tita 
Email: iddtita@yahoo.com 
Tel. 0723939303 

  Laborator de ingineria fluidelor 
asistată de calculator  

Prof.dr.ing. Danut Zahariea,  
Email: dzahariea@yahoo.com 
Tel.: 0726351735 

5 Electronică, 
Telecomunicaţii şi 
Tehnologia 
Informaţiei 

Laboratorul de cercetare în 
sisteme fuzzy,  
sisteme inteligente și inginerie 
biomedicală 
 

 

Conf.dr.ing. Brezulianu Adrian,  
Email: abrezu@etti.tuiasi.ro 
 

 

  Laboratorul MOD-SIM-NANO Prof.dr.ing. Irinel Casian-Botez,  
Email: icasian@etti.tuiasi.ro 

  Laboratorul de prelucrarea 
semnalelor  
și comunicații 

Prof.univ.dr.ing. Liviu Goras,  
Email: lgoras@etti.tuiasi.ro 
 

6 Inginerie Electrică, 
Energetică şi 
Informatică 
Aplicată 

Laboratorul de compatibilitate 
electromagnetică (CEM) 
 

 

 

  Laboratorul de înaltă tensiune 
(TTI) 

 

  Laborator Monitorizare, 
Diagnosticare și  
Testarea Calității 
Echipamentelor Electrice - 
MODITEST  

Prof. dr. ing. Maricel Adam 
Email: adamm@tuiasi.ro 
 

  Laboratorul Surse 
Neconvenționale de Energie - 
SNE 

Șef lucr.dr. ing. Dragos Machidon 
Email: machidon.dragos@tuiasi.ro 
 

 
  Laboratorul Ingineria 

Disponibilității Sistemelor 
Energetice Alimentate din Surse 
Regenerabile  -INDISREG 

Conf. dr. ing. Gheorghe Grigoras 
Email: ggrigor@tuiasi.ro 
 

7 Hidrotehnică, 
Geodezie şi 
Ingineria Mediului 

Laboratorul de gestionarea 
riscurilor pentru ingineria 
mediului (GRIM) 
 

Șef lucr.dr.ing. Hraniciuc Tomi 
Email: hraniciuc_tomi@yahoo.com 
 

  Laboratorul de producere a 
biogazului și optimizare pentru 
conversia energiei (ENERED) 

Conf.dr.ing. Vasile Lucian Pavel  
Email: pvlpavel@yahoo.com 
 

  Laboratorul de metrologie si 
măsurare a debitului aplicat 

Conf.dr.ing. Gabriel Constantin Sârbu 
Email: gabrielsarbu26@yahoo.ro 

8 Mecanică Laboratorul de Studiul 
Materialelor 

Prof.univ.dr.ing. Corneliu Munteanu 
Email: cornelmun@gmail.com 

  Laborator Mecanica Ruperii Prof.dr.ing. Viorel GOANŢĂ 
E-mail: vgoanta@tuiasi.ro 
Tel: 0232 278 680/2492 
Prof. univ. dr. ing. Paul-Doru 
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BÂRSĂNESCU 
E-mail: paulbarsanescu@yahoo.com  
Tel: 0232 278 680/2243 

  Laboratorul de cogenerare și 
trigenerare 

Prof.dr.ing. Gheorghe Dumitraşcu 
Email: gdum@tuiasi.ro 

9 Stiinţa şi Ingineria 
Materialelor 

Laboratorul de Analiza Termică Prof.dr.ing. Petrica Vizureanu 
E-mail: peviz@tuiasi.ro 
Tel.: 0744793984 

  Laboratorul de Ingineria 
suprafeţelor metalice 

Prof.dr.ing. Constantin Baciu 
E-mail: constantin_baciu@yahoo.com 
Tel.: 0729969619 

  Laboratorul de microscopie 
(OM-SEM-AFM) 

Conf.dr.ing. Nicanor Cimpoeşu 
E-mail: nicanorcimpoesu@gmail.com  
Tel.: 0742023566 

10 Textile – Pielărie şi 
Management 
Industrial 

 

Laboratorul de materiale 
tricotate avansate 
 

Prof.dr.ing. Mirela Blaga, Email: 
mblaga@tex.tuiasi.ro 
 

  Laboratorul de proiectare, 
fabricare si testare a materialelor 
functionale 
Laboratorul de textile expert 

Prof.dr.ing. Carmen Loghin, Email: 
cloghin@tex.tuiasi.ro 
Șef lucr.dr.ing. Liliana Hristian, Email: 
hristian@tex.tuiasi.ro 

  Laboratorul de micro-nano-bio 
tehnologii si  
materiale textile 

Prof.dr.ing. Rozemarie Manea, Email: 
imanea@tex.tuiasi.ro 

  Laboratorul de proiectarea 
produselor,  
dezvoltare și transferul de 
tehnologie 

Prof.dr.ing. Antonela Curteza, Email: 
acurteza@gmail.com 
 
  

  Laboratorul de prototipare 
rapida pentru încălţăminte 
 

Prof.dr.ing. Aura Mihai, Email: 
amihai@tex.tuiasi.ro 
 

 
H). Elemente de eficacitate educațională 
Managementul educaţional este foarte larg având ca scop analiza procesului şi a altor elemente care 
interacţionează cu educaţia în vederea atingerii obiectivelor finale. Managementul educaţional este în sfera 
interdisciplinarităţii urmărind criteria de eficienţă şi eficacitate educaţională printr-o utilizare superioară a 
resursei umane, a metodelor, conţinuturilor şi relaţiilor specifice.  
Succesul în educaţie este în strânsă legătură cu unele cerinţe de bază cum ar fi: claritatea obiectivelor 
formulate, prioritatea calităţii, motivarea resursei umane implicată, utilizarea raţională a resurselor existente 
şi o continua adaptare a proceselor educaţionale la rezultatele obţinute. 
Cel mai utilizat model al managementului educaţional  este modelul cibernetic 
(http://www.stiucum.com/management/management-educational/General-si-specific-in-
managem62863.php) caracterizat prin: răspunsuri şi modificări permanente la situaţiile în continua 
schimbare, controlul bazat pe feed-back, existenţa acţiunilor corective permenante, munca în echipă 
armonizată şi crearea ansamblului prin subordonarea rezultatelor individuale. Acest model presupune: 
divizarea raţională a deciziei pe baza  unei informări solide şi permenente; o comunicare clară şi eficientă 
deoarece în învăţământ obiectivele activităţilor sunt în continuă schimbare şi multe decizii nu se pot corela 
între ele şi flexibilitate în activitatea managerială. 
Câteva din elemenetele de eficacitate educaţională din cadrul SD-TUIASI sunt prezentate în tabelul 4. 
 
Tabelul 4. Elemente de eficacitate educaţională 

Criterii Domenii Indicatori de 
performanţă 

Indicatori de calitate 

Conţinutul 
programelor de 

Oferta 
educaţională 

Definirea şi 
promovarea continuă a 

Trebuie avute în vedere solicitările 
beneficiarilor. Promovarea educaţională se face 

mailto:paulbarsanescu@yahoo.com
mailto:nicanorcimpoesu@gmail.com
mailto:mblaga@tex.tuiasi.ro
mailto:cloghin@tex.tuiasi.ro
mailto:hristian@tex.tuiasi.ro
mailto:imanea@tex.tuiasi.ro
mailto:acurteza@gmail.com
mailto:amihai@tex.tuiasi.ro
http://www.stiucum.com/management/management-educational/General-si-specific-in-managem62863.php
http://www.stiucum.com/management/management-educational/General-si-specific-in-managem62863.php


pregătire bazate 
pe studii 
universitare 
avansate 

ofertei educaţionale prin metode specifice de marketing: deplasări 
ale conducătorilor de doctorat în diverse 
instituţii, informaţii pe site-ul şcolii doctorale, 
expedierea de informaţii prin email, etc. 
 

Existenţa 
parteneriatelor cu 
reprezentanţi ai 
agenţilor economici 

Rezultatele proiectelor de cercetare desfăşurate 
în parteneriat cu agenţii economici sunt 
utilizate în SD-TUIASI 

Curriculum Conceperea 
curriculumului 

Se face pornind de la nevoile identificate pe 
piaţa muncii. 
Se asigură dezvoltarea laturii aplicative şi a 
competenţelor dezvoltate. 
Activităţile de predare şi evaluare sunt la 
nivelul Consiliilor de Coordonare a 
Programelor Doctorale din facultăţi. 
Beneficiarii sunt implicaţi în realizarea 
curriculumului. 

Realizarea 
curriculumului 

Aplicarea metodologiilor didactice centrate pe 
studenţi doctoranzi. 
Profesorii dezvoltă capacitatea doctoranzilor de 
a învăţa din experienţă şi din practică. 
Profesorii acordă sprijin individual 
doctoranzilor în procesul de învăţare. 
Utilizarea elementelor specifice ale 
minorităţilor etnice sau grupurilor de 
doctoranzi dezavantajaţi în activităţile de 
predare, învăţare şi evaluare a doctoranzilor. 

Rezultatele 
învăţării 

Performanţe 
interne 

Evaluarea rezultatelor Fiecare profesor poate preciza punctele tari şi 
cele slabe privind realizarea obiectivelor 
curriculare. 
Folosirea de profesori a stimulentelor pozitive. 
Autoevaluarea este folosită în activităţile de 
învăţare. 
Doctoranzii cunosc planificarea activităţilor de 
evaluare şi metodologia utilizată. 
Rezultatele evaluărilor sunt înregistrate şi 
comunicate doctoranzilor. 

Activitatea de 
cercetare 
ştiinţifică sau 
metodică 

Activitatea 
ştiinţifică şi 
metodică 

Activitatea ştiinţifică Participarea conducătorilor de doctorat la 
activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în 
cadrul SD-TUIASI sau la nivel naţional şi 
internaţional. 
Profesorii valorifică în activitatea educaţională 
rezultatele cercetării de profil. 

Activitatea metodică a 
profesorilor 

Participarea profesorilor la diferite activităţi 
metodice la nivel local, naţional sau 
internaţional. 
Profesorii valorifică în activitatea educaţională 
rezultatele participării la aceste activităţi 
metodice. 

Activitatea 
financiară  

Activitatea 
financiară 

Constituirea bugetului Transparenţă în proiectarea bugetului. 
Implicarea factorilor relevanţi în proiectarea 
bugetară. 

Execuţia bugetului Transparenţă în execuţia bugetului. 
Lipsa sau scăderea neconformităţilor. 

 



 
i_3. Domeniul de studii universitare de doctorat evaluat (obiective, misiune, planuri de învăţământ, 
număr de conducători de doctorat, evoluţia număr de studenţi doctoranzi şi a numărului de doctori în 
ultimii 5 ani, centre/laboratoare de cercetare, principalele realizări ştiinţifice, o prezentare a resursei 
umane, şi a infrastructurii de cercetare existente la nivelul fiecărui domeniu etc.) 
 

Domeniul de doctorat Ingineria mediului – un domeniu relativ nou în sfera științelor inginerești face 
parte din Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași ca Instituție Organizatoare de Studii 
Universitare de Doctorat (IOSUD-TUIASI) din anul 2009, când a fost acreditat de Consiliul Naţional de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).  

Deși nou ca domeniu de doctorat, Ingineria mediului este un domeniu ancorat într-o cercetare de 
tradiție în cadrul TUIASI privind analiza și sinteza sistemelor antropice pentru conservarea energiei, 
resurselor și asgurarea calității mediului, a legăturii acestora  cu practicile dezvoltării durabile și protecției 
mediului înconjurător. Constituit pe baze solide în cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția 
Mediului ”Cristofor Simionescu” domeniul de doctorat Inginerie mediului a evoluat în acord cu misiunea și 
obiectivele propuse. 

 
1. Misiune 
 Misiunea domeniului de doctorat Ingineria mediului este de a dezvolta o resursă umană înalt 
specializată prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare și inovare, competentă în ingineria, managementul 
mediului și educația pentru mediu,  capabilă de inserție pe piața muncii înalt calificate, prin asigurarea unui 
cadru creativ, deontologic, adecvat pentru studii academice, cercetări științifice avansate, abordări 
interdisciplinare şi promovarea colaborărilor ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional. 
 
2. Obiective: 
 Pentru realizarea misiunii asumate, obiectivul fundamental al studiilor universitare de doctorat în 
domeniul Ingineria mediului constă în formarea de competențe profesionale, precum și a unor competențe 
transversale, specifice domeniului, atât în programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, cât și 
în cadrul programului de cercetare științifică.  
Obiectivul fundamental se realizează pe baza următoarelor obiective specifice: 
- dezvoltarea de specialiști cu înaltă calificare pentru cercetare, învățământ superior sau sfera productivă și 
socială în măsură să pună în practică obiectivele strategiei europene și naționale privind dezvoltarea 
durabilă, protecția integrată a mediului și a sănătății umane prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile 
și practici pentru prevenirea și controlul integrat al poluării, conservarea resurselor de apă, managementul și 
valorificarea deșeurilor ca resurse materiale și energetice, dezvoltarea de tehnologii nepoluante, materiale 
avansate pentru protecția mediului, biotehnologii pentru protecția mediului, evaluări de mediu etc. 
- valorificarea superioară a experienţei în cercetare a resursei umane deja existente în Universitatea Tehnică 
“Gheorghe Asachi” şi formarea de resurse umane noi, capabile să realizeze și să pună în practică proiecte ce 
privesc protecția integrată a mediului, minimizarea impacturilor și riscurilor activităților antropice asupra 
calității mediului și sănătății umane; 
- asigurarea calităţii studiilor universitare de doctorat din domeniul Ingineria mediului prin promovarea de 
criterii, standarde şi proceduri conforme normelor internaționale; 
- respectarea valorilor intelectuale, a standardelor profesionale şi a eticii academice în activităţile de 
cercetare şi formare intelectuală; 
- obţinerea de rezultate care să permită creşterea productivităţii ştiinţifice prin lucrări publicate în reviste 
naţionale şi internaţionale de specialitate, de nivel înalt; 
- conectarea programelor de cercetare din cadrul domeniului de doctorat Ingineria mediului din Facultatea 
de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului “Cristofor Simionescu” cu alte programe de cercetare din ţară şi 
străinătate, în acord cu politicile și strategiile europene; 
- asigurarea formării de competenţe profesionale în domeniul Ingineria mediului, de comunicare, de 
utilizare a tehnologiei informaţiei şi de lucru în echipă pentru tinerii doctoranzi; 
- formarea de tineri cercetători cu o înaltă calificare profesională şi generarea de oportunităţi pentru 
integrarea viitorilor doctori pe piaţa muncii. 
 
 
 



 
3. Programele de studii universitare de doctorat în domeniul Ingineria mediului 
  
 ● Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate combină componenta de formare 
avansată cu cea de cercetare științifică. Domeniul de doctorat Ingineria mediului pune la dispoziția 
studenților doctoranzi un program de pregătire avansată pe baza unui plan de învățământ ce cuprinde 
discipline care au ca obiectiv abordarea, într-un un context unitar, a problemelor legate de formarea unui 
cercetător capabil să realizeze cercetări de înalt nivel în contextul metodei științifice și să valorifice 
rezultatele cercetării prin proiecte, publicare și comunicare, toate în acord cu principiile eticii și integrității 
academice, a deontologiei cercetării și a dreptului de proprietate intelectuală. Planul de învățământ este 
flexibil și actualizat periodic în acord cu noutățile specifice domeniului de cercetare și de cerințele fiecării 
generații de studenți doctoranzi.    

        
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT   

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate 
2018-2019 

 

Nr. Disciplina Cod ore/săpt. Forma de 
evaluare C S L P SI K 

1 Managementul proiectelor de cercetare și 
dreptul de proprietate intelectuală (sem I) 

DI 
 3    8 8 E 

2 Etica și integritatea academică (sem. II) DI 2    5 4 C 

3 Elaborarea materialelor științifice și 
deontologia cercetării (sem II) DI 3    8 8 E 

2 
Disciplina de specialitate complementară 
specifica temei de cercetare, din programul 
de masterat stiintific (facultativ) 

DF/DC 2    5 5 C 

3 
Activitate de cercetare (sub îndrumarea 
conducătorului științific și a echipei de 
îndrumare) 

DI 26 10 C 

 Total ore pe săptămână, total probe pe 
semestru, total ore de studiu individual şi 
total credite  pe semestru  la disciplinele 
impuse (DI) şi disciplinele opţionale (DO) 

 
 

8 C + 26 SI + 26 AC 30 + 5  
2E + 2C 

DO- opţională;  C-curs; S-seminar; L-laborator; P-proiect; SI-studiu individual; AC – activitate de cercetare 
 
 ● Programul de cercetare științifică se realizează în laboratoarele de cercetare din cadrul 
Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului – 
preponderent în Departamentul Ingineria și Managementul Mediului, sub coordonarea a 6 conducători de 
doctorat, din care 5 sunt titulari la TUIASI, iar unul este arondat de la Universitatea Politehnica Timișoara 
(UPT, care nu este IOSUD în domeniul Ingineria mediului).  
  
Conducătorii de doctorat activi în domeniul Ingineria mediului: 
 1. Conf.univ.dr.habil.chim. Laura Bulgariu 
 2. Prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu 
 3. Prof.univ.dr.habil.ing. Florica Manea (UPT) 
 4. Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu 
 5. Conf.univ.dr.habil.ing. Lavinia Tofan 
 6. Prof.univ.dr.habil.ing. Irina Volf 
 
 Un număr de patru conducători de doctorat au primit conducere de doctorat în urma susţinerii 
abilitării în acest domeniu. Trei dintre conducătorii de doctorat sunt membri în comisia CNADCU Ingineria 
mediului (unul în Consiliul General al CNATDCU) şi trei conducători de doctorat ocupă funcţii de 
conducere în cadrul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului “Cristofor Simionescu”.  
 Toți conducătorii de doctorat îndeplinesc standardele minimale necesare și obligatorii pentru 
conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, în vigoare. 



 
 Evoluţia numărului de doctoranzi și a numărului de teze finalizate, confirmate prin ordine ale 
Ministrului  Educației Naționale în ultimii 5 ani este prezentată sintetic în tabelul 5. 
 
Tabelul 5. Evoluția numărului de doctoranzi și a doctorilor confirmați în domeniul Ingineria mediului 
(2013-2018) 

Anul  Număr total de doctoranzi* Doctori confirmați 
2013 11 3 
2014 17 0 
2015 23 2 
2016 26 2 
2017 31 2 
2018 34 1 

* prin cumularea doctoranzilor aflați în toate stadiile programului de doctorat 
 
4. Resurse pentru desfășurarea  programului de cercetare științifică în domeniul Ingineria mediului: 
  
Direcții de cercetare: 
- tehnologii de tratare și epurare a apelor 
- biotehnologii aplicate în protecția mediului 
- monitorizarea și controlul calității mediului 
- tehnologii de tratare a fluxurilor gazoase 
- biorafinare și prelucrări complexe ale biomasei 
- ingineria proceselor chimice și biologice aplicate în protecția mediului 
- managementul integrat al mediului 
- managementul și tratarea deșeurilor 
- evaluarea impacturilor și riscurilor de mediu 
- materiale inovative pentru depoluarea mediului 
- evaluarea ciclului de viață a proceselor, produselor și serviciilor 
- modelare, simulare și optimizare în protecția mediului 
- prevenirea și controlul integrat al poluării 
 
Centre de cercetare, laboratoare 
 Programul de cercetare științifică se desfășoară în 9 laboratoare de cercetare, a căror dotare cu 
echipamente de ultimă generaţie şi accesul facil la literatura de specialitate (prin intermediul internetului, 
bibliotecii și a platformei electronice ANELIS+), permit desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţilor 
de cercetare a studenţilor doctoranzi, pe toată durată studiilor doctorale. Laboratoare fac parte din Centrul de 
Cercetare Ingineria Mediului și Evaluarea Impactului (IMEI) (https://erris.gov.ro/Centrul-de-Cercetare-
Inginer-2) și Laboratorul de analiză și control factori de mediu – LACMED 
(https://erris.gov.ro/www.lacmed.ro). Acestea sunt prezentate succint în continuare, pe conducători de 
doctorat. 
  
1. Conf.univ.dr.habil.chim. Laura Bulgariu  
 - Laborator 448 (https://erris.gov.ro/Centrul-de-Cercetare-Inginer-2) (dotări: pH/metru MM 374 şi 

accesorii; Conductometru Radelkis OK-104 şi accesorii; Spectrofotometru VIS: YA1407020; 
Flamfotometru Flampho-4; Titrator automat). 

  - Laborator 453 ((https://erris.gov.ro/Centrul-de-Cercetare-Inginer-2) (dotări: sectrometru de 
Absorbţie Atomică NovAA 400P şi accesorii; Spectrofotometru UV-VIS Cary 60 şi accesorii; 
Spectrofotometru VIS: YA1407020; Calculatoare (2 buc.); Balanţe analitice Radwag AS 220; 
Centrifuga EBA200 S; Etuva SLW 53 STD). 

2. Prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu (coordonatorul Centrului de Cercetare IMEI)  
 – Laborator 108 (https://erris.gov.ro/Centrul-de-Cercetare-Inginer-2) (dotări: Sistem Desktop PC 

Lenovo, Benq 19.5”; Sistem Desktop PC Office Lenovo, monitor DELL; Imprimantă XEROX 3117; 
HDD extern Seagate; UPS nJoy Isis 850L,  Management, repornire automata, Reglaj automat al 
Tensiunii Samsung SL-C480W/SEE; Router RT-N11; Videoproiector EPSON Model H284B; Ecran 
pentru videoproiecție; TV tuner Kworld SA 1000; SISTEM DE CALCUL DELL OPTIPLEX 380t; 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjH89aknKjfAhXOjqQKHVuXBeYQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Ferris.gov.ro%2FCentrul-de-Cercetare-Inginer-2&usg=AOvVaw1jaxmS7YD3BPcbwtT56Xp9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjH89aknKjfAhXOjqQKHVuXBeYQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Ferris.gov.ro%2FCentrul-de-Cercetare-Inginer-2&usg=AOvVaw1jaxmS7YD3BPcbwtT56Xp9
https://erris.gov.ro/www.lacmed.ro
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjH89aknKjfAhXOjqQKHVuXBeYQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Ferris.gov.ro%2FCentrul-de-Cercetare-Inginer-2&usg=AOvVaw1jaxmS7YD3BPcbwtT56Xp9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjH89aknKjfAhXOjqQKHVuXBeYQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Ferris.gov.ro%2FCentrul-de-Cercetare-Inginer-2&usg=AOvVaw1jaxmS7YD3BPcbwtT56Xp9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjH89aknKjfAhXOjqQKHVuXBeYQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Ferris.gov.ro%2FCentrul-de-Cercetare-Inginer-2&usg=AOvVaw1jaxmS7YD3BPcbwtT56Xp9


Rotavapor digital Heidolph laborata 4010; Autoclava orizontala Raypa Clinoclav AH21 N2; Sistem 
multiparametru SHOTT instruments ProLab2000; Incubator cu agitare IKA 4000 IC control; Pompă 
peristaltică Heidolph Pompdrive 5101; Refractometru digital Kruss Germany DR201-95; Baie cu 
ultrasunete SONICA 1200M S3; Analizor CO2 Monicon IR80; Dispozitiv de rotire cu disc și tambur; 
Plita magnetica multipost Super-Nova; Agitator magnetic; Spectrofotometru UV-Vis PG Instrumets 
Model T 60; Aparat pentru măsurarea CCO Velp Scientifica, ECO 6; Distilator GFL Model 2204; Nişa 
chimică Talassi; Incubator cu agitare IKA KS 4000ic control; Centrifuga Hettich Mikro 220R; Etuva 
LDO 080F; Balanta tehnica Boeco; Centrifuga EBA 20 Hettich; Balanta analitica Radwag XA 60/220; 
Compresor Airmec; Ansamblu filtrant; pH metru Hanna pH 213; Debitmetru de lichid Cole Palmer; 
Digital Vortex Mixer; Plită cu infraroşu; Butelie acetilena (2 buc); Butelie CO2; Butelie N2; Lampă 
UV; Lampă UV Analytik Jena).  

 – Laborator 101 (dotări: Laptop ASUS P2540UA; Laptop HP cu procesor Intel®Core™; Imprimantă 
HP-5610 All-in-one; Videoproiector BenQ 3D MS527; Boxe Genius 2.0 SP-U115; HDD extern 
Seagate; UPS nJoy Isis 850L; Management, repornire automata, Reglaj automat al Tensiunii; Baie cu 
termostatare Raypa UNI-200; Spectrofotometru UV-VIS PG Instrumets Model T 60; Spectrometru de 
absorbţie atomică GBC SensAA; Agitator magnetic cu încalzire; Agitator mecanic; Sistem de extracție 
Soxlet; Plită magnetică multipost Super-Nova; Microscop optic CETI cuplat cu cameră foto). 

3. Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu (director al laboratorului LACMED) 
 – Laborator 110 (https://erris.gov.ro/www.lacmed.ro): Total Organic Carbon analyzer- Shimadzu 

Model TNM1;Toxicity analyzer Lange Lumistox &Lumistherm; Kjeldahl Digestion Unit VELP DK6; 
Kjeldahl Digestion UnitVELP UDK 129; Hanna Instruments C 9800 thermo-reactor Hanna 
Instruments C9800; MultySpectroquant Colorimeters; Photometer photoLab® S6 WTW S6; 
Turbidimetru Hanna Instruments HI93703-11; Multiparametru WTW 350i; Titrator automat Hanna 
Instruments HI 902; Laboratory oven; Centrifuges Hettich Universal 320; Equipment for coagulation 
and flocculation VELP 7LT6; Photocatalytic reactor; Membrane separation systems (ultrafiltration, 
nanofiltration); 1 calculator. 

 – Laborator 116 (https://erris.gov.ro/www.lacmed.ro): Spectrofotometru de absorbtie atomica Analytik 
Jena ContrAA800; Digestor SpeedWave Berghof; Nisa E-Laborator Feeria model NC 150C; 1 
calculator; 1 imprimanta. 

 – Laborator 120 (https://erris.gov.ro/www.lacmed.ro): Thermoreactor, COD Analysis - ECO 6; 
Refrigerated Thermostat FTC 90; V-630 UV-VIS Spectrophotometer; Multiparameter analyzer 
Consort C863; Technical balance KERN PFB 600-2M; Analytical balance  OHAUS PA214CM; 
Laboratory water purification systems  ADRONA Crystal E; Vacuum filtration system; 2 calculatoare. 

4. Prof.univ.dr.habil.ing. Irina Volf  
 – Laborator 112a (https://erris.gov.ro/Centrul-de-Cercetare-Inginer-2): SFE supercritical fluid 

extractor 100 XW SFE system; Bioreactor Sartorius Biostat B + Photochem Analytic Jena; Digital 
analytical balance KERN ABJ 220-4M; Hettich rotofix 32 Universal Centrifuge; Calcination furnace 
Nabertherm L3/11/ B170; pH / ion meter; Rotoevaporator; 4 Sisteme Desktop cu imprimante. 

 – Laborator 112b (https://erris.gov.ro/Centrul-de-Cercetare-Inginer-2): Laboratory Autoclave 
VaporMatic 770/B; Laboratory vacuum cell and vacuum pump; Advanced Biosafety Cabinet class II; 
Mass refractometer; DIONEX Ultimate 3000 HPLC coupled with Thermo mass spectrometer; Atomic 
absorption spectrophotometer GBS Avanta 3000; UV-VIS GBS Spectrometer. 

 
Realizări științifice ale conducătorilor de doctorat (împreună cu doctoranzii coordonați) 
 
 În cadrul domeniului Ingineria mediului au fost implementate programe europene și 
internaționale, proiecte de cooperare transfrontalieră cu Republica Moldova și Ucraina, granturi naționale de 
cercetare, granturi pentru resurse umane, contracte de cercetare cu mediul industrial. 
Cîteva dintre realizările conducătorilor de doctorat sunt prezentate succint în continuare. 
 
1. Conf.univ.dr.habil.chim. Laura Bulgariu: 9 granturi şi contracte de cercetare cu mediul industrial în 

ultimii 5 ani; 73 lucrări publicate în reviste Web of Science (32-lucrări în ultimii 5 ani); 2 teze de 
doctorat susţinute în calitate de conducător de doctorat; membru în 6 comitete editoriale ale revistelor (1 
revistă cotatat ISI); 22 cărţi şi capitole de carte. 

2. Prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu: 3 granturi şi contracte de cercetare în ultimii 5 ani; 175 lucrări 
publicate in reviste Web of Science (48-lucrări în ultimii 5 ani); 14 teze de doctorat susţinute în calitate 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjH89aknKjfAhXOjqQKHVuXBeYQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Ferris.gov.ro%2FCentrul-de-Cercetare-Inginer-2&usg=AOvVaw1jaxmS7YD3BPcbwtT56Xp9


de conducător de doctorat dintre care 6 în cotutelă cu universități din Europa; membru în 12 comitete 
editoriale ale revistelor (5 – reviste cotatate ISI); 14 cărţi şi capitole de carte (în ultimii 5 ani). 

3. Prof.univ.dr.habil.ing. Florica Manea: 2 granturi şi contracte de cercetare în ultimii 5 ani; 87 lucrări 
publicate in reviste Web of Science (30-lucrări în ultimii 5 ani); 7 cărţi şi capitole de carte. 

4. Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu: 72 granturi şi contracte de cercetare cu mediul industrial în ultimii 
5 ani; 90 lucrări publicate în reviste Web of Science (45-lucrări în ultimii 5 ani); 13 teze de doctorat 
susţinute în calitate de conducător de doctorat dintre care 2 în cotutelă; membru în 10 comitete editoriale 
ale revistelor (5 – reviste cotatate ISI); 5 cărţi şi capitole de carte (în ultimii 5 ani). 

5. Conf.univ.dr.habil.ing. Lavinia Tofan: 1 grant/contract de cercetare în ultimii 5 ani; 35 lucrări publicate 
in reviste Web of Science (12-lucrări în ultimii 5 ani); membru în 1 comitet editorial; 1 carte/capitol de 
carte (în ultimii 5 ani). 

6. Prof.univ.dr.habil.ing. Irina Volf: 2 granturi şi contracte de cercetare în ultimii 5 ani; 51 lucrări 
publicate in reviste Web of Science (25-lucrări în ultimii 5 ani); membru în 4 comitete editoriale ale 
revistelor (1 – reviste cotatat ISI); 5 cărţi şi capitole de carte. 

 
Vizibilitate și cooperare internațională 
 
 ● Publicații și manifestări științifice 
 Începând din anul 2002, în cadrul Departamentului Ingineria și Managementul Mediului se editează 
revista internațională de specialitate Environmental Engineering and Management Journal, sub egida 
Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, revistă inclusă în Web of Science cu factorul de impact 
1,334 (JCRs 2018) (http://www.eemj.icmp.ro) (editor coordonator, prof. Maria Gavrilescu). 
 De asemenea, din anul 2002 se organizează în cadrul Departamentului Ingineria și Managementul 
Mediului International Conference on Environmental Engineering and Management (ICEEM – până în 
prezent au fost organizate 9 ediții în Romania, Ungaria, Austria, Italia) (http://www.iceem.ro). 
  În plus, doctoranzii pot beneficia de informații și publica în revista editată sub egida Universității 
Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași în cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului 
”Cristofor Simionescu”  – Buletinul Institutului Politehnic din Iași – Secțiunea Chimie și Inginerie Chimică 
(http://www.ch.tuiasi.ro/0611buletin.html), precum și de International Conference on Chemical Engineering 
(ICCE) (până în prezent au fost organizate 4 ediții, www.ch.tuiasi.ro/ICCE2012, 
www.ch.tuiasi.ro/ICCE2014, www.ch.tuiasi.ro/ICCE2016, www.ch.tuiasi.ro/ICCE2018). 
 
 ● Programe de schimb academic și cercetare pentru doctoranzi și cadre didactice 
 La ora actuală există 32 acorduri Erasmus+ încheiate de conducătorii de doctorat din domeniul 
Ingineria mediului, care oferă posibilitatea deschiderii de colaborări pe termen lung și efectuării de  stagii 
de cercetare la universități internaționale de prestigiu, la care au participat deja un număr important de 
doctoranzi. O componentă importantă a programelor de cercetare o reprezintă doctoratele în cotutelă cu 
universități de prestigiu (Universitatea Bologna, Politecnica di Torino, Universitatea Bari, Universitatea 
Twente, Universitatea Santiago di Compostela, Universitatea Tehnică din Viena etc.). Până în prezent s-au 
realizat sau se află în derulare 12 programe de cotutelă.  
 Dintre universitățile și institutele de cercetare partenere putem menționa: Universitatea Alma Mater 
Studiorum din Bologna, Italia; Politecnico di Torino, Italia; Politecnico di Bari, Italia, Universita degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia, Italia; Universita degli Studi di Napoli Federico II, Italia; Vienna University of 
Technology, Austria; University of Natural Resources and Life Sciences, Viena, Austria; Aalborg University 
of Copenhagen, Danemarca; University of Twente, Olanda; Delft University of Technology, Olanda; 
University of Groningen, Olanda; Universitatea Avignon, Franța; Universitatea Toulon, Franța; 
Universitatea Poitier, Franța, Universitatea Claude Bernard Lyon, Franța, Universitatea de Știință și 
Tehnologie Lille, Franța, Universitiy of Liverpook, UK; The University of Manchester, UK; Munich 
Technical University, Germania; Aristotle University of Thessaloniki, Grecia; Technical University of Crete, 
Grecia; University of Maribor, Slovenia; University of Minho, Portugalia; Universidade do Porto, 
Portugalia; Universidade de Madeira, Portugalia; Universidad Santiago di Compostella, Spania; Universidad 
Vigo, Spania etc. 
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i_4. Funcţionarea sistemului de asigurare internă a calităţii 
 

Sistemul de asigurarea calităţii în Şcoala doctorală a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” 
din Iaşi 
 

Managementul sistemului de asigurare a calităţii 
 
Sistemul de asigurarea calităţii de la nivelul Şcolii doctorale este integrat în structura  

de management a calităţii din cadrul universităţii.  
Autoritatea supremă în acest sistem este reprezentată de Senatul Universităţii Tehnice Gheorghe 

Asachi din Iaşi. Acesta este format din cadre didactice şi studenţi aleşi prin vot majoritar, universal, direct 
şi secret al cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv ai studenţilor  (Anexa 9. Senatul 
Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi). 

Activităţile pe domenii de activitate sunt gestionate de Comisiile permanente ale senatului: 
a) Comisia pentru programe de studii, evaluarea şi asigurarea calităţii 
b) Comisia pentru cercetare-dezvoltare, antreprenoriat şi parteneriat public privat 
c) Comisia de relaţii internaţionale , imagine universitară şi titluri onorifice 
d) Comisia pentru activităţi studenteşti şi servicii sociale 
e) Comisia pentru strategie instituţională, infrastructură şi management financiar 
f) Comisia de informatizare şi comunicaţii digitale 
g) Comisia pentru Cartă, etică, regulamente şi incompatibilităţi 

Universitatea funcţionează pe baza Cartei universitare (Anexa 10. Carta Universităţii) a 
Regulamentului de organizare si functionare a Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi (Anexa 11. 
Regulamentului de organizare si functionare) şi a Regulamentului Intern al Universităţii Tehnice 
Gheorghe Asachi din Iaşi (Anexa 12. Regulamentului Intern).  

Obiectivele sistemului de asigurare internă a calităţii sunt cuprinse în Planul strategic  general 
multianual  al Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi (Anexa 13. Planul strategic  general al 
Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi)  şi planurile opreaţionale anuale precum şi în Declaraţia 
Rectorului privind politica de asigurare a calităţii în Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi" din Iaşi : 
www.calitate.tuiasi.ro 

(Conducerea operativă a Universităţii, este asigurată de Consiliul de administraţie, alcătuit din rector, 
prorectori, directorul consiliului pentru studii universitare de doctorat, decanii, directorul general 
administrativ şi un reprezentant al studenţilor (Anexa 14. Consiliul de administratie).  

Evaluarea şi asigurarea calităţii activităţilor desfăşurate în universitate reprezintă o preocupare 
constantă a managementului universităţii, pe toate nivelurile ierarhice.  

Începând din 2005 funcţionează Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) − la nivelul 
universităţii şi Subcomisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii − la nivelul facultăţilor/ departamentelor/ 
direcţiilor (Anexa 15. CEAC).  

În conformitate cu legea 87/2006, rectorul este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate. Ca 
urmare, conducerea operativa a CEAC este asigurata de către rector sau de un coordonator desemnat de 
acesta.  

Viziunea rectorului privind  legatura dintre politica de calitate, obiectivele sistemului de asigurare a 
calitatii si politica manageriala este cuprinsa în Declaraţia Rectorului privind politica de asigurare a 
calităţii în Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi" din Iaşi : www.calitate.tuiasi.ro şi Politica în 
domeniul caliăţii  a Universitaţii Tehnice ,,Gheorghe Asachi" din Iasi: www.calitate.tuiasi.ro.  

Cadrul organizatoric este definit prin Regulamentul de organizare şi funcţionarea a CEAC (Anexa 
16. Regulamentul de organizare şi funcţionarea CEAC)  De la înfiinţare şi până în prezent, Comisia 
pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Calităţii CEAC şi-a asumat răspunderea privind elaborarea/ 
verificarea/ avizarea  a procedurilor care privesc activitatea didactică, evaluarea şi asigurarea calităţii 
educaţiei, care s-au constituit în Manualul procedurilor (Anexa 17. Manualul procedurilor), vezi şi 
http://www.calitate.tuiasi.ro. 

Pentru îndeplinirea operativă atribuţiilor sale, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
dispune de un compartiment de specialitate, Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – 

http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/senatul-universitatii/membrii-senatului
http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/senatul-universitatii/membrii-senatului
http://www.calitate.tuiasi.ro/Carta%20TUIASI_E4R3.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.04-E1R0%20ROF%20TUIASI.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.04-E1R0%20ROF%20TUIASI.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.01%20Regulamentul%20intern%20al%20TUIASI.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/plan_strategic_general_2016-2019_final.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/plan_strategic_general_2016-2019_final.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/
http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/consiliul-de-administratie
http://www.calitate.tuiasi.ro/
http://www.calitate.tuiasi.ro/
http://www.calitate.tuiasi.ro/
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.06-E3-ROF%20CEAC.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.06-E3-ROF%20CEAC.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/Manualul%20procedurilor.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/


DEAC, a cărui responsabilităţi sunt cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionarea al DEAC 
(Anexa 18. Regulamentul de organizare şi funcţionarea al DEAC) 

Funcţionalitatea structurilor de conducere şi încadrarea lor în fluxul decizional, este reflectată şi de 
de Organigrama universităţii http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Organigrama_2017.PDF  

Strategia de asigurare a calităţii este transpusă în acţiuni specifice la toate nivelurile ierarhice care au 
responsabilităţi bine definite privind monitorizarea, analizarea şi evaluarea internă a activităţilor desfăşurate. 
Rezultatele obţinute se pun la dispoziţia managementului în scopul elaborării măsurilor de realizare a 
Planului Strategic şi a Planului Operaţional. 

 
Asigurarea calităţii  

 
Asigurarea calităţii educaţiei 

Prin cele prezentate până aici, având ca suport anexele deja citate, s-a demonstrat concludent că 
angajamentul deliberat şi activ al universităţii pentru desfăşurarea unor activităţi de nivel calitativ înalt, 
identificabile prin rezultate concret măsurabile, se materializează constatat în cadrul celor trei domenii 
de asigurare a calităţii şi anume: 

Capacitatea instituţională - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este organizată 
coerent, are un sistem de conducere şi administrare eficient, dispune de resursele umane necesare realizării 
misiunii şi obiectivelor asumate. Ea are baza materială adecvată şi resursele financiare pentru funcţionarea 
stabilă, de bună calitate, pe termen scurt şi mediu. 

Eficacitatea educaţională - Organizarea activităţii didactice, începând cu admiterea candidaţilor, 
continuând cu conceperea, administrarea, finanţarea şi desfăşurarea programelor de studiu şi a programelor 
de cercetare, selecţia şi promovarea personalului didactic, serviciile asigurate studenţilor, integrarea în 
spaţiul universitar european şi încheind cu finalizarea studiilor, precum şi organizarea şi valorificarea 
cercetării ştiinţifice au ca scop permanent obţinerea rezultatelor în învăţare şi în cercetarea ştiinţifică în 
conformitate cu misiunea asumată. 

Managementul calităţii - Monitorizarea şi evaluarea tuturor activităţilor din universitate, sub multiple 
aspecte, au ca finalitate evaluarea performanţelor, asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei, dezvoltarea 
culturii calităţii, obţinerea atestărilor legale prin evaluare externă şi informarea publicului asupra rezultatelor 
obţinute. 
 Toate aceste domenii sunt procedurate şi cuprinse în Manualul procedurilor (Anexa 19.  Manualul 
procedurilor), procedurile nr. 40 – 55, nr. 74 – 81, nr. 92 – 93, nr. 95, nr.98 – 99, nr.101. 
Asigurarea calităţii strategiei universitare şi activităţii financiar-contabile 

Evidenţierea veniturilor şi cheltuielilor pe facultăţi a facilitat adoptarea unor măsuri de reducere a 
cheltuielilor în toate activităţile. Astfel, facultăţile au realizat state de funcţii judicioase, bazate pe estimarea 
cheltuielilor în viitorul an universitar şi pe încadrarea în fondurile repartizate pe facultăţi. Evoluţia finanţării 
şi încadrării în fonduri a facultăţilor în demonstrează gestionarea eficientă a resurselor de care se dispune. În 
acelaşi sens, un rol important îl are Compartimentul de audit public intern care, desfăşurând o activitate 
funcţional autonomă, pe bază de Regulament de funcţionare şi Plan Anual de Audit, furnizează informaţii 
pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice. 

Domeniul este procedurat şi cuprins în Manualul procedurilor (Anexa 19. Manualul procedurilor), 
procedurile nr. 73, nr.102 – 103, nr.105 – 108, nr.113 – 114, nr.121 – 123. 

 
Asigurarea calităţii cercetării ştiinţifice  

În spiritul Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică, 
obiectivul principal în ceea ce priveşte asigurarea calităţii cercetării ştiinţifice îl constituie orientarea acesteia 
pe direcţii competitive, în raport cu cerinţele actuale pe plan local, naţional şi internaţional. De asemenea, se 
urmăreşte captarea tuturor surselor de finanţare pentru cercetare printr-o susţinută activitate de diseminare a 
rezultatelor cercetării şi de valorificare a potenţialului de cercetare. 

Domeniul este procedurat şi cuprins în Manualul procedurilor (Anexa 19. Manualul procedurilor), 
procedurile nr.59 – 63, nr. 67, nr.87 – 89, nr. 97. 

 
Asigurarea calităţii relaţiilor naţionale şi internaţionale  

Se realizează prin procedurile curente din Manualul procedurilor (Anexa 19. Manualul 
procedurilor), procedurile nr.68 – 72, nr. 81 – 86, nr.94 – 96 şi prin următoarele măsuri permanente: 
evaluarea managementului relaţiilor universităţii şi adaptarea la spaţiul universitar european; definirea 
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misiunii şi obiectivelor strategice şi valorificarea comunicării externe pentru asigurarea calităţii relaţiilor 
universităţii; planificarea resurselor, finanţării şi implementării sistemului calităţii relaţiilor universităţii; 
evaluarea calităţii activităţilor şi analiza performanţelor prin evaluarea de către studenţi şi cadre didactice; 
analiza sarcinilor şi definirea clară a rolurilor; evaluarea performanţei individuale − respectarea procedurilor, 
a regulamentelor şi a legislaţiei. 
 
Asigurarea calităţii vieţii studenţilor 

Măsurile în acest sens au în vedere furnizarea utilităţilor la parametri optimi, racordarea tuturor 
căminelor la internet, amenajarea de oficii pentru prepararea hranei, dotarea corespunzătoare a cabinetelor 
internilor de cămin existente, dotarea dispensarului medical, funcţionarea în bune condiţii a cantinei, 
asigurarea fondurilor de transport, asigurarea fondurilor necesare acordării burselor de merit, de studii şi 
sociale, a ajutoarelor sociale pentru studenţi şi doctoranzi. 

Domeniul este procedurat şi cuprins în Manualul procedurilor (Anexa 19. Manualul procedurilor), 
procedurile nr.55 – 58, nr.113 – 114. 

 
Asigurarea calităţii activităţii administrative 

Îmbunătăţirea calităţii managementului administrativ se asigură prin elaborarea  şi aplicarea 
procedurilor pentru procesele suport, pentru dezvoltarea climatului organizaţional şi formarea culturii 
organizaţionale orientate spre performanţă instituţională, bazate pe introducerea sistemelor de planificare 
strategică, asigurarea transparenţei privind modul de alocare şi cheltuire a resurselor financiare ale 
universităţii.  

Domeniul este procedurat şi cuprins în Manualul procedurilor (Anexa 19. Manualul procedurilor), 
procedurile nr.115 – 162. 

 
Asigurarea calităţii activităţii în domeniul resurselor umane 

Se urmăreşte utilizarea raţională a resurselor umane şi a fondului de salarii, rezolvarea problemelor 
de muncă şi salarii, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru personalul auxiliar didactic şi administrativ. În 
acest scop se aplică proceduri privind condiţiile de plată a salariilor, de calcul al drepturilor salariale, de 
întocmire şi transmitere a foilor de prezenţă sau privind circuitul extraselor nominale cu drepturile salariale 
lunare ale personalului din cadrul universităţii. Începând cu anul 2006 sunt în vigoare procedurile de 
evaluare a personalului didactic de către management, de către studenţi şi colegi, cuprinse în Manualul 
procedurilor (Anexa 19. Manualul procedurilor), procedurile nr.77 – 78 şi ale personalului didactic 
auxiliar şi nedidactic, procedurile nr.109 – 112. 

 
Comisia de etică şi deontologie profesională universitară 

Comisia de etică şi deontologie profesională universitară este o componentă a cadrului autonom, la 
solicitarea membrilor comunităţii academice. Referinţele etice şi regulile ei de general al asigurării calităţii. 
Ea reuneşte cadre didactice prestigioase şi îşi desfăşoară activitatea funcţionare sunt înscrise în Codul de 
etică universitară (Anexa 20. Codul de etică)  respectiv, în Regulamentul de funcţionare a Comisiei de etică 
şi deontologie profesională universitară (Anexa 21. Regulamentul de funcţionare a Comisiei de etică şi 
deontologie profesională universitară). 

 
Sisteme de informaţii  
 

Universitatea are un sistem informatic care facilitează colectarea, prelucrarea şi analiza datelor şi 
informaţiilor relevante pentru evaluarea şi asigurarea instituţională a calităţii şi adună informaţii despre 
starea calităţii în alte universităţi din ţară şi străinătate, cu care se compară şi pe baza cărora formulează în 
mod diferenţiat repere (benchmarks). 

De asemenea, universitatea şi toate facultăţile ei oferă informaţii şi date, cantitative şi/sau calitative, 
actuale şi corecte, despre calificările, programele de studiu, diplomele, personalul didactic şi de cercetare, 
facilităţile oferite studenţilor şi despre orice aspecte de interes pentru public, în general, şi pentru studenţi, în 
special: www.tuiasi.ro . 
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Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii 
 

Procedurile şi activităţile de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei au fost elaborate de către 
responsabilii de proces sub coordonarea DEAC, avizate de către CEAC şi CA şi aprobate de Senatul 
universitar. CEAC elaborează raportul anual de evaluare internă a calităţii educaţiei pe care îl face public 
prin afişare sau publicare, inclusiv în format electronic şi formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii 
educaţiei (Anexa 22. Rapoarte anuale de evaluare internă a calităţii educaţiei) 

Universitatea implementează permanent măsurile de îmbunătăţire a calităţii educaţiei propuse de 
comisie şi colaborează cu alte universităţi din ţară sau din străinătate pentru identificarea şi adoptarea 
bunelor practici în domeniile de calitate. Pentru aceasta Universitatea a participat la proiecte comune în care 
s-au identificat noi metodologii, standarde şi indicatori pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. Deasemenea, 
membrii CEAC şi evaluatorii ARACIS ai universităţii participă la manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale în domeniul calităţii, precum şi la numeroase instruiri programatice în domeniu (Anexa 23. 
Participari la activitati in domeniul asigurarii calitatii) 

 

 
 
(ii) toate informaţiile necesare pentru a putea aprecia măsura îndeplinirii standardelor, 
indicatorilor şi criteriilor specifice menţionate în anexele 2 şi 3, din Ordinul Ministrului 
Educaţiei Naţionale nr. 5403 din 1 noiembrie 2018 privind stabilirea Metodologiei de 
evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi 
indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare, după caz, însoţite de documente 
doveditoare accesibile în format electronic, ca măsuri de asigurare a calităţii la nivelul 
şcolii doctorale evaluate care gestionează domeniul de studii universitare de doctorat 
evaluat. 
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Anexa 2 
Sistemul de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în acreditarea şi evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat 

 
DOMENII CRITERII STANDARDE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ DOMENIUL 

Ingineria Mediului 
A. CAPACITATEA 
INSTITUŢIONALĂ 

A.1. Structurile 
instituţionale, 
administrative, 
manageriale şi 
resurse financiare 

A.1.1. Instituţia 
organizatoare de studii 
universaitare de doctorat 
(IOSUD) a implementat 
mecanismele de 
funcţionare eficientă 
prevăzute în legislaţia 
specifică privind 
organizarea studiilor de 
doctorat. 

A.1.1.1. Existenţa regulamentelor specifice şi aplicarea 
acestora la nivelul IOSUD, respective al şcolii 
doctorale, având ca perioadă de referinţă ultimii 5 ani: 
a) regulamente interne ale structurilor administrative 
(Regulamentul institutional de organizare şi 
desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, 
regulamentele şcolilor doctorale); 
b) metodologia de desfăşurare a alegerilor la nivelul 
CSUD, şcoli doctorale şi dovezi ale derulării acestora; 
c) metodologia de desfăşurare a concursului pentru 
funcţia de director CSUD şi dovezi ale derulării 
acestuia; 
d) metodologii de organizare şi desfăşurare a studiilor 
de doctorat (de admitere a studenţilor doctoranzi, de 
finalizare a studiilor de doctorat); 
e) existenţa unor mecanisme de recunoaştere a calităţii 
de conducător de doctorat şi de echivalare a 
doctoratului obţinut în alte state; 
f) structure de conducere funcţionale 
[IOSUD/CSUD/Consiliul Scolii doctorale 
(regularitatea convocării şedinţelor)]; 
g) contractual de studii universitare de doctorat; 

Criteriu îndeplinit. 
 
Regulamentele specifice la nivelul IOSUD și al 
Școlii doctorale se află pe pagina wb a Universității 
Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI) 
(http://www.doctorat.tuiasi.ro/), după cum sunt 
precizate în Anexa 2.1. 

A.1.1.2. Regulamentul şcolii doctorale include criterii, 
proceduri şi standarde obligatorii pentru aspectele 
specificate în art.17 alin.(5) din Hotărârea Guvernului 
nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor 
universitare de doctorat, cu modificările şi completprile 
ulterioare. 

Criteriu îndeplinit. 
 
Criteriile, procedurile și standardele specificate în 
art. 17 alin.5, HG 681/2011 sunt menționate în 
Regulamentul CSUD și Regulamentul Școlii 
doctorale. 
Copiile după aceste regulamente sunt prezentate în 
Anexa 2.2. 
 

A.1.2. IOSUD dispune 
de resursele logistice 
necesare pentru 
îndeplinirea misiunii 
studiilor de doctorat. 

A.1.2.1. Existenţa şi eficacitatea unui sistem informatic 
adecvat pentru evidenţa studenţilor doctoranzi şi a 
parcursului lor academic. 

Criteriu îndeplinit. 
 
In cadrul Școlii doctorale evidența studenților 
doctoranzi se face printr-un sistem informatic 
propriu care constă dintr-o bază de date și prin 
Registrul matricol unic (RMU).  

http://www.doctorat.tuiasi.ro/


Printscreen-uri sunt prezentate în Anexa 2.3. 
 

A.1.2.2. Existenţa şi utilizarea unui program informatic 
şi dovezi ale utilizării sale pentru verificarea 
procentului de similitudine în toate tezele de doctorat. 

Criteriu îndeplinit. 
 
Se utilizează aplicația Plagiarism Detector 
(http://www.plagiarism-
detector.com/c/en/index.php) în baza unui contract 
între TUIASI și Plagiat-Sistem Antiplagiat prin 
internet SRL. 
Copia după acest contract este prezentată în  
Anexa 2.4. 
De asemenea se prezintă, pentru exemplificare, 
rapoarte de similitudini (Anexa 2.4a) 
 

A.1.3. IOSUD se asigură 
că resursele financiare 
sunt utilizate în mod 
optim, iar veniturile 
obţinute din studiile 
doctorale sunt 
completate prin finanţare 
suplimentară faţă de cea 
oferită de govern. 

*A.1.3.1. Existenţa a cel puţin unui grant de cercetare 
sau de dezvoltare instituţională/resurse umane în 
implementare la momentul depunerii dosarului de 
autoevaluare, per domeniu de studii doctorale sau 
existenţa a cel puţin 2 granturi de cercetare sau de 
dezvoltare instituţională/resurse umane per domeniu de 
studii doctorale obţinute de conducătorii de doctorat 
din domeniul evaluat în ultimii 5 ani. 

Criteriu îndeplinit. 
 
Total granturi 2013-2018 domeniul Ingineria 
Mediului: 89 
 
a) granturi internaționale - 4 
Prof.univ.dr.ing. Teodosiu Carmen – 4  
 
b) granturi naționale de cercetare și dezvoltare 
instituţională/resurse umane - 15 
Conf.univ.dr.habil.chim. Bulgariu Laura – 1 
Prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu – 3 
Prof.univ.dr.habil.ing. Manea Florica – 2 
Prof.univ.dr.ing. Teodosiu Carmen - 8 
Conf.univ.dr.habil.ing. Tofan Lavinia – 1 
 
c) contracte de cercetare cu instituții de 
cercetare și agenți economici - 70 
Conf.univ.dr.habil.chim. Bulgariu Laura – 8 
Prof.univ.dr.ing. Teodosiu Carmen – 60 
Prof.univ.dr.habil.ing. Volf Irina - 2 
 
Contractele de cercetare sunt prezentate în  
Anexa 2.5. 
 

*A.1.3.2. Proporţia studenţilor doctoranzi existenţi în 
momentul evaluării, care beneficiază pentru minim 6 
luni şi de alte surse de finanţare decât finanţarea 
guvernamentală, prin burse acordate de persoane fizice 
sau juridice sau sunt susţinuţi financiar prin granturi de 
cercetare sau de dezvoltare instituţională/resurse 

Criteriu îndeplinit. 
 
Numărul doctoranzilor la 31.12.2018 este de 34. 
Un număr de 13 doctoranzi au beneficiat de alte 
surse de finanţare decât finanţarea guvernamentală 
in perioada evaluată (2013‐2018) (granturi de 

http://www.plagiarism-detector.com/c/en/index.php
http://www.plagiarism-detector.com/c/en/index.php


umane, nu este mai mica de 10%. cercetare și granturi de plasament Erasmus): 
 
1. Conf.univ.dr.habil.chim.Bulgariu Laura – 4 
doctoranzi 
2. Prof.univ.dr.ing. Gavrilescu Maria – 3 doctoranzi 
3. Prof.univ.dr.ing.Teodosiu Carmen – 5 doctoranzi 
4. Prof.univ.dr.habil.ing.Volf Irina – 1 doctorand 
 
Proporția este de 38,2%. 
 
Detalii sunt prezentate în Anexa 2.6. și Anexa 2.6a 
 

*A.1.3.3. Cel puţin 5% din totalul sumelor aferente 
granturilor doctorale obţinute de universitate prin 
contract institutional şi taxelor de şcolarizare încasate 
de la studenţii doctoranzi de la forma de învăţământ cu 
taxa se utilizează pentru a deconta cheltuielile de 
formare profesională ale doctoranzilor participarea la 
conferinţe, şcoli de vară, cursuri, stagii în străinătate, 
publicare de articole de specialitate sau alte forme 
specifice de diseminare etc. 

Criteriu îndeplinit. 
 
Sumele folosite pentru formarea professională 
doctoranzilor depășesc 5% din totalul sumelor 
aferente granturilor doctorale obţinute de 
universitate prin contract institutional: 
 
2013-2014: 7,52 % 
2014-2015: 6,69 % 
2015-2016: 6,79 % 
2016-2017: 11,20 % 
2017-2018: 9,26 % 
Media: 8,73 % 
 
Detalii sunt prezentate în Anexa 2.7 
 

A.2. -
Infrastructura de 
cercetare 

A.2.1. IOSUD/ Şcolile 
doctorale deţin o 
infrastructură de cercetare 
care să susţină derularea 
activităţilor studiilor 
universitare de doctorat. 

A.2.1.1. Spaţiile şi dotarea materială a IOSUD/Şcolii 
doctorale permit realizarea activităţilor de cercetare, în 
domeniul evaluat, în acord cu misiunea şi obiectivele 
asumate (calculatoare, software specific, aparatură, 
echipamente de laborator, bibliotecă, acces la baze de date 
internaţionale etc.). Infrastructura de cercetare şi oferte de 
servicii de cercetare sunt prezentate public prin intermediul 
unei platforme de profil.  

Criteriu îndeplinit 
 
Total domeniul Ingineria Mediului – 13 
laboratoare dotate cu calculatoare, software 
specific, aparatură, echipamente de laborator, 
bibliotecă, acces la baze de date internaționale, 
bibliotecă, internet etc., majoritatea prezentate 
public pe platform de profil (ERRIS) 
 
1. Conf.univ.dr.habil.chim. Bulgariu Laura – Lab. 
448 şi 453, laboratoare cu dotari adecvate (FICPM) 
2. Prof.univ.dr.ing. Gavrilescu Maria – Lab. 101, 
108, laboratoare cu dotari adecvate (FICPM) 
3. Prof.univ.dr.habil.ing. Manea Florica – 2 
laboratoare, U.P. Timișoara 
4. Prof.univ.dr.ing. Teodosiu Carmen – Lab.110, 
116, 120 ‐ laboratoare cu dotari adecvate (FICPM) 



5. Prof.univ.dr. habil.ing Volf Irina – Lab. 111, 
112a şi 112b (FICPM) 
6. Conf.univ.dr.habil.ing. Tofan Lavinia – Lab. 454 
 
https://erris.gov.ro/Centrul‐de‐Cercetare‐Inginer‐2 
https://erris.gov.ro/www.lacmed.ro 
https://erris.gov.ro/Centrul-de-Cercetri-n-Stiina 
 
Detalii - in Anexa 2.8. 
 

A.3. - Calitatea 
resursei umane 
 

A.3.1. La nivelul fiecărei 
şcoli doctorale există 
personal calificat cu 
experienţa necesară pentru 
derularea programului de 
studii doctorale.  

A.3.1.1. În cadrul domeniului de doctorat își desfășoară 
activitatea minimum trei conducători de doctorat 
(calitate obținută conform legii) și cel puțin 50% dintre 
aceștia (dar nu mai puțin de trei) îndeplinesc standardele 
CNATDCU aflate în vigoare la momentul realizării 
evaluării, necesare și obligatorii pentru obținerea 
atestatului de abilitare. 

Criteriu îndeplinit. 
 
În cadrul domeniului de doctorat îşi desfăşoară 
activitatea 6 conducători de doctorat și toţi 
îndeplinesc standardele minimale CNATDCU 
necesare şi obligatorii pentru obţinerea 
atestatului de abilitare. 
 
1. Conf.univ.dr.habil.chim. Bulgariu Laura – 
standarde complet îndeplinite 
2. Prof.univ.dr.ing. Gavrilescu Maria – standarde 
complet îndeplinite 
3. Prof.univ.dr.habil.ing. Manea Florica – 
standarde complet îndeplinite 
4. Prof.univ.dr.ing. Teodosiu Carmen ‐ standarde 
complet îndeplinite 
5. Conf.univ.dr.habil.ing. Tofan Lavinia – 
standarde complet îndeplinite 
6. Prof.univ.dr.habil.ing. Volf Irina – standarde 
complet îndeplinite 
 
Procentul de îndeplinire de către conducătorii de 
doctorat a standardelor CNATDCU aflate în vigoare 
la momentul realizării evaluării, necesare și 
obligatorii pentru obținerea atestatului de abilitare 
este de 100%. 
 
Calculul detaliat a modului de îndeplinire a 
standardelor CNATDCU și o sinteză a rezultatelor 
sunt prezentate în Anexa 2.9. 
 

A.3.1.2. Cel puțin 50% dintre conducătorii de doctorat 
din domeniul de doctorat evaluat sunt titulari în cadrul 
IOSUD.  

Criteriu îndeplinit. 
 
Cinci dintre cei 6 conducătorii de doctorat din 
domeniul IM. Un număr de 5 sunt titulari în cadrul 

https://erris.gov.ro/www.lacmed.ro
https://erris.gov.ro/Centrul-de-Cercetri-n-Stiina


IOSUD TUIASI (83%).  
Prof.univ.dr.ing. Florica Manea este titular la 
Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de 
Chimie Industrială și Ingineria Mediului, dar 
atestată la IOSUD_TUIASI 
  
Detalii - în Anexa 2.10. și Anexa 2.10a 
 

A.3.1.3. Disciplinele din programul de pregătire bazat pe 
studii universitare avansate aferente domeniului sunt 
susținute de cadre didactice sau cercetători care au 
calitatea de conducător de doctorat/abilitat, profesor/CS I 
sau conferențiar universitar/CS II cu expertiză probată în 
domeniul disciplinelor predate. La disciplinele care 
dezvoltă competențe cu caracter transversal sau care 
conțin capitole strict specializate, pot preda, respectiv 
titularul de curs poate invita și alte cadre didactice titulare 
sau specialiști din afara sistemelor de învățământ superior 
și cercetare.- 

Criteriu îndeplinit. 
 
Toate disciplinele din programul de pregătire bazat 
pe studii universitare avansate au ca titulari  
profesori universitari conducători de doctorat, care 
îndeplinesc în totalitate standardele minimale 
CNATDCU, atât pentru întreaga activitate, cât și 
pentru ultimii 5 ani (Anexa 2.9, Anexa 2.14). 
 
1. Prof.univ.dr.ing. Gavrilescu Maria - Elaborarea 
materialelor științifice și deontologia cercetării 
2. Prof.univ.dr.ing. Teodosiu Carmen - 
Managementul proiectelor de cercetare și dreptul 
de proprietate intelectuală  
3. Prof.univ.dr.ing. Gavrilescu Maria, 
Prof.univ.dr.ing. Seghedin Nicolae – Etica și 
integritatea academică  
 
http://www.doctorat.tuiasi.ro/doc/Planuri%20invata
mant/Planuri%20invatamant%202018-2019.pdf 
 
Detalii privind competențele titularilor de disciplină 
și CV-rile acestora sunt prezentate în  
Anexa 2.11 și Anexa 2.11a 
 

∗A.3.1.4. Ponderea conducătorilor de doctorat care 
coordonează concomitent mai mult de 8 studenți 
doctoranzi, dar nu mai mult de 12, aflați în perioada 
studiilor universitare de doctorat (3 sau 4 ani, în funcție 
de domeniu, la care se pot adăuga perioadele de 
prelungire legal acordate), și de 15 doctoranzi în total, 
nu depășește 5%. 

Criteriu îndeplinit. 
 
Nu sunt conducători de doctorat cu mai mult de 
12 studenți doctoranzi în perioada studiilor 
universitare la domeniul de doctorat Ingineria 
Mediului.  
Nu sunt conducători de doctorat cu mai mult de 
15 studenți doctoranzi în total.  
 
Conf.univ.dr.habil.chim. Bulgariu Laura – 10 
doctoranzi 
Prof.univ.dr.ing. Gavrilescu Maria – 6 doctoranzi 

http://www.doctorat.tuiasi.ro/doc/Planuri%20invatamant/Planuri%20invatamant%202018-2019.pdf
http://www.doctorat.tuiasi.ro/doc/Planuri%20invatamant/Planuri%20invatamant%202018-2019.pdf


Prof.univ.dr.habil.ing. Manea Florica – 1 doctorand 
Prof.univ.dr.ing. Teodosiu Carmen – 15 doctoranzi 
Prof.univ.dr.habil.ing Irina Volf – 6 doctoranzi 
 
Detalii – în Anexa 2.12. 
 

A.3.2. Conducătorii de 
doctorat din cadrul școlii 
doctorale  
desfășoară o activitate 
științifică vizibilă 
internațional. 
 

A.3.2.1. Cel puțin 50% din conducătorii de doctorat din 
domeniul supus evaluării prezintă minimum 5 publicații 
indexate Web of Science sau ERIH în reviste cu factor de 
impact sau alte realizări, cu semnificație relevantă pentru 
domeniul respectiv, în care se regăsesc contribuții de nivel 
internațional ce relevă un progres în cercetarea științifică-
dezvoltare-inovare pentru domeniul evaluat. Conducătorii 
de doctorat menționați au vizibilitate internațională în 
ultimii 5 ani, constând în: calitatea de membru în 
comitetele științifice ale publicațiilor și conferințelor 
internaționale; calitatea de membru în board-urile 
asociațiilor profesionale internaționale; calitatea de invitat 
în cadrul conferințelor sau grupurilor de experți 
desfășurate în străinătate sau calitatea de membru al unor 
comisii de susținere a unor teze de doctorat la universități 
din străinătate sau în cotutelă cu o universitate din 
străinătate. Pentru domeniile fundamentale Arte și Știința 
sportului și educației fizice, conducătorii de doctorat vor 
proba vizibilitatea internațională în ultimii 5 ani prin 
calitatea de membru în board-urile asociațiilor 
profesionale, prin calitatea de membru în comitetele de 
organizare a evenimentelor artistice și competițiilor 
internaționale, respectiv prin calitatea de membru în jurii 
sau echipe de arbitraj in cadrul evenimentelor artistice sau 
competițiilor internaționale. 

Criteriu îndeplinit. 
 
Toți conducătorii de doctorat în domeniul Ingineria 
mediului au mai mult de 5 lucrări fiecare, publicate 
în reviste indexate Web of Science cu factor de 
impact, în care se regăsesc contribuții de nivel 
internațional ce relevă progrese în cercetare științifică 
– dezvoltare - inovare pentru domeniul respectiv, 
citate de alți cercetători în lucrările lor. Indicele Hirsch 
este cuprins între 9-27. 
Toţi conducătorii de doctorat arondați domeniului 
au vizibilitate internațională în ultimii 5 ani: sunt 
membri în comitetele științifice sau comitetele de 
program ale unor conferințe internaționale; calitatea 
de invitat în cadrul conferințelor sau grupurilor de 
experți desfășurate în străinătate sau calitatea de 
membru al unor comisii de susținere a unor teze de 
doctorat la universități din străinătate. 
 
Total domeniul Ingineria Mediului – prestigiul si 
vizibilitatea conducatorilor de doctorat 
‐ 193 publicații incluse in Web of Science (WOS) 
(2013‐2018) 
‐ 29 de teze coordonate cu titlul confirmat, 
dintre care 8 în limba engleză și una 
in limba franceză; 8 doctorate in cotutelă (toată 
activitatea) 
‐ 28 conferințe invitate (2013‐2018) 
‐ 31 poziții de membri în comisii de doctorat în 
țară și 7 în străinătate ((2013‐ 
2018) 
‐ 31 poziții în comitetele științifice ale unor 
jurnale internaționale (4 ca Editor de 
jurnale incluse in WOS sau in SCOPUS) 
‐ peste 31 poziții de membru în comitetul 
ştiinţific pentru conferințe (cu mai 
mult de o ediție) 
‐ 54 cărți și capitole de cărți 
‐ 13 brevete și 2 cereri de brevet înregistrate la 



OSIM (pentru toată activitatea) 
‐ 6 poziții de editor de carte (la edituri 
internaționale) 
‐ peer review la peste 70 jurnale internaționale, 
majoritatea incluse în WOS 
‐ 23 premii și distincții 
‐ număr de citări în WOS (pentru toată 
activitatea) – peste 7200 
‐ Indicele Hirsch, cuprins între 9 ‐ 27 
 
Detalii - în Anexa 2.13. și Anexa 2.13a 
 

∗A.3.2.2. Cel puțin 50% dintre conducătorii de doctorat 
arondați unui domeniu de studii doctorale continuă să 
fie activi în plan științific, obținând cel puțin 25% din 
punctajul solicitat prin standardele minimale 
CNATDCU în vigoare la data evaluării, necesare și 
obligatorii pentru obținerea atestatului de abilitare, pe 
baza rezultatelor științifice din ultimii 5 ani.  

Criteriu îndeplinit. 
 
Conducătorii de doctorat arondaţi domeniului 
de studii doctorale continuă să fie activi în plan 
ştiinţific. Cinci dintre aceștia au obținut, pe baza 
rezultatelor ştiinţifice din ultimii 5 ani, mai mult 
de 50% din punctajul solicitat prin standardele 
minimale CNATDCU pentru obţinerea 
atestatului de abilitare (83%).  
Trei dintre conducători de doctorat îndeplinesc 
în totalitate standardele minimale CNATDCU. 
 
1. Conf.univ.dr.habil.chim. Bulgariu Laura – 
standarde minimale îndeplinite în proporție de 75% 
în perioada 2013-2018 
2. Prof.univ.dr.ing. Gavrilescu Maria - standarde 
minimale îndeplinite 100% în perioada 2013-2018 
3. Prof.univ.dr.habi.ing. Manea Florica - standarde 
minimale îndeplinite 100% în perioada 2013-2018 
4. Prof.univ.dr.habil.ing. Teodosiu Carmen – 
standard minimale îndeplinite 100% în perioada 
2013-2018 
5. Conf.univ.dr.habil.ing. Tofan Lavinia - standarde 
minimale neîndeplinite în perioada 2013-2018 
6. Prof.univ.dr.habil.ing. Volf Irina - standarde 
minimale îndeplinite în proporție de 50% în 
perioada 2013-2018 
 
Detalii sunt prezentate în Anexa 2.14. 
 

B. 
EFICACITATEA 
EDUCAŢIONALĂ 

B.1. - Numărul, 
calitatea și 
diversitatea  

B.1.1. Instituția 
organizatoare de studii 
doctorale are capacitatea 

B.1.1.1. Raportul dintre numărul absolvenților la nivel de 
masterat ai altor instituții de învățământ superior din țară 
sau din străinătate care s-au înscris la concursul de 

Criteriu îndeplinit. 
 
In ultimii 5 ani în cadrul domeniului de doctorat  



candidaților care s-
au prezentat la 
concursul de 
admitere 

de a atrage  
un număr de candidați  
mai mare decât numărul 
de locuri disponibile. 

admitere la studii universitare de doctorat în ultimii 5 ani 
și numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat scoase 
la concurs în cadrul școlii doctorale este de cel puțin 0.2.  
 

Ingineria Mediului au fost alocate un număr de 44 
locuri finanțate de la bugetul de stat. 
În această perioadă au fost admiși 13 absolvenți de la 
alte instituții: 
 
1. Bulgariu Laura – 4 doctoranzi 
2. Gavrilescu Maria – 2 doctoranzi 
2. Manea Florica – 1 doctorand 
3. Teodosiu Carmen – 4 doctoranzi 
4. Volf Irina – 2 doctoranzi 
 
Total domeniul Ingineria Mediului – 13 
doctoranzi absolvenți de master ai altor 
universități din tară (2013‐2018). 
Raportul este 0,296. 
 
Detalii - în Anexa 2.15. 
 

B.1.2. Candidații admiși 
la studiile de doctorat 
sunt de cea mai înaltă 
calitate. 

B.1.2.2. Rata de renunțare/abandon a studenților 
doctoranzi la 2 ani de la admitere nu depășește 30%. 

Criteriu îndeplinit. 
 
1). Total înscriși la 1.10.2013: 5 
Abandon după 2 ani de la admitere (1.10.2015): -  
Rata de abandon: 0 % 
2). Total înscriși la 1.10.2014: 4 
Abandon după 2 ani de la admitere (1.10.2016): 0  
Rata de abandon: 0% 
3). Total înscriși la 1.10.2015: 8 
Abandon după 2 ani de la admitere (1.10.2017): -  
Rata de abandon: 0 % 
4). Total înscriși la 1.10.2016: 9 
Abandon după 2 ani de la admitere (1.10.2018): 1 
Rata de abandon: 0 % 
 
Total înscrişi 2013-2016: 26 
Nr. Studenţi doctoranzi retraşi: 1 
Rata de abandon: 3,8% < 30%. 
 
Detalii – în Anexa 2.16. 
 

B.2. - Conținutul 
programelor 
de studii 
universitare de 
doctorat 
 

B.2.1. Programul de 
pregătire bazat pe studii 
universitare avansate este 
adecvat  
pentru a îmbunătăți  
competențele de 

B.2.1.1. Programul de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate cuprinde minimum trei discipline 
relevante pentru pregătirea în cercetarea științifică a 
doctoranzilor, dintre care cel puțin o disciplină este 
destinată studiului aprofundat al metodologiei cercetării 
și/sau prelucrării statistice a datelor. 

Criteriu îndeplinit. 
 
În planul de învățământ aferent programului de 
pregătire bazat pe studii universitare avansate  sunt 
incluse două discipline care conțin capitole distincte 
referitoare la: 



cercetare ale 
doctoranzilor și pentru a 
întări comportamentul 
etic în știință. 
 
 

- metoda științifică 
- documentarea în vederea realizării programelor de 
cercetare experimentală și valorificarea rezultatelor 
cercetării  
- planificarea cercetării 
- stabilirea obiectivului fundamental și a 
obiectivelor specifice 
- colectarea, prelucrarea și analiza rezultatelor 
- diseminarea rezultatelor prin comunicare și 
publicare 
 
De asemenea doctoranzii pot parcurge o disciplină 
de specialitate complementară, privind: metode 
numerice de prelucrare şi baze de date, metode de 
caracterizare și testare a materialelor sau o altă 
disciplină specifică temei de cercetare, selectată cu 
sprijinul conducătorului de doctorat din programele 
de masterat știintific: 
http://www.ch.tuiasi.ro/042master.html 
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/masterplan%20bp
b.pdf  
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/masterplan%20ip
n.pdf  
 
Detalii – în Anexa 2.17 și Anexa 2.17a 
 

B.2.1.2. IOSUD are create mecanismele prin care se 
asigură că programul de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate, aferent domeniului evaluat, vizează 
„rezultatele învățării”, precizând competențele, deprinderile 
și atitudinile pe care studenții doctoranzi ar trebui să le 
dobândească după parcurgerea fiecărei discipline sau prin 
activitățile de cercetare. 

Criteriu îndeplinit. 
 
IOSUD are create aceste mecanisme prin 
regulamentul CSUD unde sunt precizate aceste 
competenţe. 
Detalii privind Regulamentul CSUD – 
în Anexa 2.18. 
 

B.2.1.3. Există cel puțin o disciplină dedicată eticii în 
cercetarea științifică și proprietății intelectuale sau 
tematici bine delimitate pe aceste subiecte în cadrul 
unei discipline predate în programul doctoral. 

Criteriu îndeplinit. 
 
În planul de învățământ aferent programului de 
pregătire bazat pe studii universitare avansate  sunt 
incluse trei discipline care conțin capitole distincte 
dedicate:  
- deontologiei în cercetarea științifică (”Elaborarea 
materialelor științifice și deontologia cercetării”, 
susținută de Prof. Maria Gavrilescu),  
- proprietății intelectuale (“Managementul 
proiectelor de cercetare și dreptul de proprietate 

http://www.ch.tuiasi.ro/042master.html
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/masterplan%20bpb.pdf
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/masterplan%20bpb.pdf
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/masterplan%20ipn.pdf
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/masterplan%20ipn.pdf


intelectuală”, susținută de Prof. Carmen Teodosiu), 
- eticii și integrității academice (”Etica și 
integritatea academică”, susţinută de Prof. Nicolae 
Seghedin şi Prof. Maria Gavrilescu). 
 
http://www.doctorat.tuiasi.ro/doc/Planuri%20invata
mant/Planuri%20invatamant%202018-2019.pdf 
  
Planul de învăţământ şi fișele disciplinelor sunt 
prezentate în Anexa 2.11. si Anexa 2.19,  
Anexa 2.19a 
 

∗B.2.1.4. Pe întreaga durată a stagiului de pregătire 
doctorală, studenții doctoranzi din domeniu beneficiază 
de consilierea/îndrumarea unor comisii de îndrumare 
funcționale, aspect reflectat prin îndrumare și feedback 
scris sau întâlniri regulate, complementare celor oferite de 
către conducătorul științific de doctorat. 
 

Criteriu îndeplinit. 
 
Printre alte activități commune (de exemplu, 
membri în echipele de cercetare ale unor proiecte 
de cercetare), membrii comisiei de îndrumare au 
fost membri ai comisiei de susținere a proiectelor 
de cercetare. De asemenea, unii membri ai 
comisiilor de îndrumare și studenți doctoranzi sunt 
co-autori ai unor lucrări științifice publicate sau 
comunicate.  
 
Detaliile privind componența comisiilor de 
îndrumare, precum și realizări ale doctoranzilor 
(lucrări științifice) împreună cu membri ai 
comisiilor de îndrumare, ca o consecință a 
colaborării dintre aceștia sunt prezentate în  
Anexa 2.20. 
 

B.3. - Rezultatele 
studiilor doctorale 
și proceduri de 
evaluare 
a acestora 
 

B.3.1. Cercetarea este 
valorificată de către 
studenții doctoranzi prin 
prezentări la conferințe 
științifice,  
publicații științifice,  
prin transfer  tehnologic, 
patente,  
produse, comenzi de  
servicii. 
 

B.3.1.1. Pentru domeniul evaluat se pun la dispoziția 
comisiei de evaluare minimum un articol sau o altă 
contribuție relevantă per student doctorand care a obținut 
titlul de doctor în ultimii 5 ani. Din această listă, membrii 
comisiei de evaluare selectează pentru analiză, aleatoriu, 5 
astfel de articole/contribuții relevante per domeniu de 
studii universitare de doctorat. Articolele, astfel selectate 
și analizate, vor primi un calificativ privind contribuția 
originală la dezvoltarea domeniului, pe o scală de la 1 la 5. 
Cel  puțin trei articole trebuie să atingă pragul 3. 

Criteriu îndeplinit. 
 
În perioada evaluată au obținut titlul de doctor un 
număr de 9 doctoranzi: 
1. Conf.univ.dr.habil.chim. Bulgariu Laura – 2 
doctori 
2. Prof.univ.dr.ing. Gavrilescu Maria – 3 doctori 
3. Prof.univ.dr.ing. Teodosiu Carmen – 4 doctori 
 
Pentru fiecare dintre aceștia se prezintă câte 2 
lucrări știintifice publicate în jurnale incluse în Web 
of Science. 
 
Se pun la dispoziția comisiei de evaluare minimum un 
articol ISI per student doctorand care a obținut titlul de 

http://www.doctorat.tuiasi.ro/doc/Planuri%20invatamant/Planuri%20invatamant%202018-2019.pdf
http://www.doctorat.tuiasi.ro/doc/Planuri%20invatamant/Planuri%20invatamant%202018-2019.pdf


doctor în ultimii 5 ani în domeniul Inginerie chimică, 
conform listei din Anexa 2.21. 
De asemenea se pune la dispozitia comisiei de 
evaluare lucrările din Anexa 2.21, in extenso, în 
format electronic, în Anexa 2.21a 
 
Detaliile sunt date în Anexa 2.21. 
 

∗B.3.1.2. Raportul dintre numărul de prezentări, inclusiv 
cele de tip poster, expoziții, realizate la manifestări 
internaționale de prestigiu (desfășurate în țară sau în 
străinătate) și numărul studenților doctoranzi care și-au 
încheiat studiile doctorale în perioada evaluată (ultimii 5 
ani) este cel puțin egal cu 1.  

Criteriu îndeplinit. 
 
Numărul de studenți doctoranzi care au încheiat 
studiile doctorale în ultimii 5 ani este de: 9 
Numărul de prezentări pe domeniu este de: 129 
Raportul este de: 9,92 
 
1. Bulgariu Laura – 8 doctoranzi – 18 prezentări 
2. Gavrilescu Maria – 10 doctoranzi – 71 prezentări 
3. Florica Manea ‐ 
4. Teodosiu Carmen – 12 doctoranzi – 22 prezentări 
5. Tofan Lavinia 
6. Volf Irina – 5 doctoranzi – 18 prezentări 
Total domeniul Ingineria Mediului – 129 
prezentări ale doctoranzilor (2013‐2018) 
Raportul este de: 9,92 
 
Detaliile sunt furnizate în Anexa 2.22. 
 

B.3.2. Școala doctorală 
apelează la un număr 
semnificativ de referenți 
științifici  
externi în comisiile de 
susținere publică a  
tezelor de doctorat. 
 

∗B.3.2.1. Numărul de teze de doctorat alocate unui anumit 
referent provenind de la o instituție de învățământ 
superior, alta decât IOSUD evaluată, nu trebuie să 
depășească două (2) pentru tezele coordonate de același 
conducător de doctorat, într-un an.  

Criteriu îndeplinit. 
 
Nu sunt cazuri în care  numărul de teze de doctorat 
alocate unui anumit referent provenind de la o 
instituție de învățământ superior, alta decât IOSUD 
evaluată ar fi mai mari de două pentru tezele 
coordonate de același conducător de doctorat, într-un 
an. 
2013 
Prof.univ.dr.ing. Gavrilescu Maria – o teză 
coordonată, susținută 
Prof.univ.dr.ing. Teodosiu Carmen – 2 teze 
coordonate susținute 
2014 – 
2015 
Conf.univ.dr.habil.chim. Bulgariu Laura - o teza 
coordonată, susținută 
Prof.univ.dr.ing. Teodosiu Carmen - o teza 



coordonată, susținută 
2016 
Prof.univ.dr.ing. Gavrilescu Maria – 2 teze coordonate 
susținute 
Conf.univ.dr.habil.chim. Bulgariu Laura - o teza 
coordonată, susținută 
Prof.univ.dr.ing. Teodosiu Carmen - o teza 
coordonată, susținută 
 
Situația susținerii tezelor de doctorat și copii ale 
deciziilor după comisiile de susținere publică a 
tezelor de doctorat sunt prezentate în  
Anexa 2.23 și Anexa 2.23a 
 

∗B.3.2.2. Raportul dintre numărul tezelor de doctorat 
alocate unui anumit referent științific provenit de la o altă 
instituție de învățământ superior decât cea în care se 
organizează susținerea tezei de doctorat și numărul tezelor 
de doctorat susținute în același domeniu de doctorat din 
cadrul școlii doctorale nu trebuie să fie mai mare de 0.3, 
prin raportare la situația înregistrată în ultimii 5 ani. Se 
analizează doar acele domenii de doctorat în care au fost 
susținute minimum 10 teze de doctorat în ultimii 5 ani.  

Criteriu îndeplinit. 
 
Numărul de teze de doctorat susținute în perioada 
evaluată este de 9. 
Numărul maxim al tezelor alocate unui anumit 
referent este de 2 
Raportul maxim este 0,22.  
 
Detaliile sunt prezentate în Anexa 2.24. 
 

C. 
MANAGEMENTU
L CALITĂŢII 

C.1. - Existența și 
derularea 
periodică a 
sistemului de 
asigurare internă a 
calității 
 

C.1.1. Există cadrul 
instituțional și se aplică o 
procedură pentru 
monitorizarea  
asigurării interne a 
calității, precum și 
politici de asigurare  
internă a calității 
relevante. 
 
 

∗C.1.1.1. IOSUD a dezvoltat și aplică periodic o 
procedură de evaluare și monitorizare internă a 
evoluției școlilor doctorale, între criteriile evaluate 
regăsindu-se obligatoriu:  
a) activitatea științifică a conducătorilor de doctorat;  
b) infrastructura și logistica necesare desfășurării 
activității de cercetare;  
c) procedurile și normele subsecvente pe baza cărora se 
organizează studiile doctorale. 

Criteriu îndeplinit. 
 
După reorganizarea celor 10 şcoli doctorale IOSUD  
a declanşat procesul de evaluare internă prin decizia 
CA nr. 2175/23.10.2018. 
 
Raportul de evaluare internă cu recomandările 
IOSUD este prezentat în Anexa 2.25. 

∗C.1.1.2. Pe parcursul stagiului de pregătire doctorală sunt 
implementate mecanisme de feedback din partea 
studenților doctoranzi prin care să se identifice nevoile 
acestora, precum și nivelul lor de satisfacție față de 
programul doctoral per ansamblu, în vederea îmbunătățirii 
continue a serviciilor academice și administrative oferite. 

Criteriu îndeplinit. 
 
Din chestionarele adresate doctoranzilor aflati in 
diferite etape ale programului doctorat, în privința 
unor nevoi și nivel de satisfacție rezultă că aceștia 
sunt: 
- foarte mulțumiți de comunicarea cu conducătorul 
de doctorat, de modul de evaluare 
- mulțumiți de programul de pregătire bazat pe 
studii universitare avansate și de infrastructura de 
cercetare 
- relativ mulțumiți de serviciile administrative. 



 
Ca propuneri concrete: 
 - se dorește crearea unui fond pentru întreținerea 
infrastructurii de cercetare 
- participarea ca membri in grupul tinta al unui 
proiect din Programul Operațional Capital Uman 
(PO CU) 
 
Detaliile privind chestionarele completate sunt 
prezentate în Anexa 2.26 și Anexa 2.26a 
  

C.2. - 
Transparența  
informațiilor și 
accesibilitate la 
resursele de învățare  
 

C.2.1. Informațiile de  
interes pentru studenții 
doctoranzi, viitorii 
candidați, respectiv 
informațiile de interes 
public sunt disponibile 
spre consultare în format 
electronic. 
 

C.2.1.1. Școala doctorală, prin intermediul IOSUD, 
publică pe website-ul instituției organizatoare 
informații despre, cu respectarea reglementărilor 
generale cu privire la protecția datelor:  
a) regulamentul școlii doctorale;  
b) regulamentul de admitere;  
c) regulamentul de finalizare a studiilor care să includă 
și procedura de susținere publică a tezei;  
d) conținutul programelor de studii;  
e) profilul științific și interesele/temele de cercetare ale 
conducătorilor de doctorat din școală, precum și date 
instituționale de contact ale acestora;  
f) lista doctoranzilor din școală cu informațiile de bază 
(anul înmatriculării; conducător);  
g) informații despre standardele de elaborare ale tezei 
de doctorat;  
h) link-uri către rezumatele tezelor de doctorat care 
urmează a fi susținute public, precum și data, ora, locul 
unde vor fi susținute acestea, cu cel puțin 20 de zile 
înaintea susținerii. 

Criteriu îndeplinit. 
 
Toate regulamentele și procedurile sunt publicate la 
adresa: 
http://www.doctorat.tuiasi.ro/  
 
Anexa 2.27. 

C.2.2. IOSUD/Școala  
doctorală asigură  
studenților doctoranzi  
acces la resursele  
necesare derulării 
studiilor doctorale. 

C.2.2.1. Toți studenții doctoranzi au acces gratuit la o 
platformă cu baze de date academice relevante pentru 
domeniile studiilor de doctorat organizate. 

Criteriu îndeplinit. 
 
Toţi studenţii doctoranzi au acces la bazele de date 
internationale specifice domeniului de activitate de 
pe orice calculator al TUIASI. 
Doctoranzii au acces la baze de date academice 
relevante pentru domeniile studiilor de doctorat prin 
intermediul platformei academice Anelis+ prin 
abonament al universității, inclusiv în afara 
universității - pe bază de email instituțional și 
parolă.  
Principalele baze de date  relevante pentru 
domeniile studiilor de doctorat Ingineria Mediului  
sunt: 

http://www.doctorat.tuiasi.ro/


Science Direct Freedom Collection, Elsevier  
Scopus, Elsevier 
Springerlink Journals, Springer 
Web of Science, Core Collection, InCites Journals 
Citation Reports, Derwent Innovation Index, 
Clarivate Analytics 
Wiley Journals 
IEEE/IEL Electronic Library 
Acces gratuit temporar la alte baze de date 
(ProQuest) 
 
În cadrul Facultății de Inginerie Chimică și 
Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” se 
redactează patru jurnale internaționale: 
 
Environmental Engineering and Management 
Journal, editat din anul 2002 de Departamentul 
Ingineria și Managementul Mediului sub egida 
Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, 
inclus în Web of Science din 2007 (factor de 
impact/2017 – 1,334) și în alte baze de date 
internaționale relevante (Scopus, ProQuest, Ebsco 
etc.) (Editor coordonator – Prof.univ.dr.ing. Maria 
Gavrilescu)  
http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/  
 
Buletinul Institutului Politehnic din Iasi – Secția 
de Chimie și Inginerie Chimică, sub egida 
Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, 
inclus în baze de date internaționale (Editor 
coordonator – Prof.univ.dr.ing. Irina Volf) 
http://www.ch.tuiasi.ro/0611buletin.html 
 
Cellulose Chemistry and Technology, editat sub 
egida Academiei Române, inclus în Web of Science 
(factor de impact/2017 - 0.764) și alte baze de date 
internaționale, (Editor coordinator - 
Prof.univ.emerit dr.ing. Valentin Popa) 
http://www.cellulosechemtechnol.ro/  
 
Procedia Environmental Science, Engineering 
and Management, editat din 2014 în cadrul 
Departamentului Ingineria și Managementul 
Mediului sub egida Societății Naționale de Știința și 
Ingineria Mediului, inclus în Scopus (Editor 

http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/
http://www.ch.tuiasi.ro/0611buletin.html
http://www.cellulosechemtechnol.ro/


coordinator – Prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu) 
www.procedia-esem.eu 
 
Detalii în Anexa 2.28 și Anexa 2.28a 
 

C.2.2.2. Fiecare student doctorand are acces, la cerere 
și cu acordul conducătorului de doctorat, la un sistem 
electronic de verificare a gradului de similitudine cu 
alte creații științifice sau artistice existente. 

Criteriu îndeplinit. 
 
TUIASI are încheiat contract de prestări servicii cu 
firma Plagiat-Sistem Antiplagiat prin internet SRL 
în vederea verificării gradului de similitudine.  
O copie a contractului este prezentată în  
Anexa 2.29. 
 

C.2.2.3. Toți studenții doctoranzi au acces la 
laboratoarele de cercetare științifică sau alte facilități în 
funcție de specificul domeniului/ domeniilor din cadrul 
școlii doctorale, conform unor reguli de ordine 
interioară. 

Criteriu îndeplinit. 
Doctoranzii au acces în laboratoarele de cercetare 
cu acordul cadrului didactic titular al laboratorului, 
fapt menţionat şi în regulamentul CSUD. 
O copie după regulament este prezentată în  
Anexa 2.30. 
 

C.3. - Gradul de 
internaționalizare 
 

C.3.1. Există o strategie 
și este aplicată, pentru 
creșterea gradului de  
internaționalizare a  
studiilor doctorale. 
 

∗C.3.1.1. Domeniul de studii evaluat, prin școala 
doctorală de care aparține și prin intermediul IOSUD are 
încheiate acorduri de mobilitate cu universități din 
străinătate, cu institute de cercetare, cu companii care 
desfășoară activități în domeniul studiat, care vizează 
mobilitatea studenților doctoranzi și a cadrelor didactice (de 
exemplu acorduri ERASMUS pentru ciclul de studii 
doctorale) și cel puțin 20% dintre studenții doctoranzi au 
efectuat un stagiu de pregătire în străinătate sau o altă 
formă de mobilitate, precum participarea la conferințe 
științifice internaționale. 

Criteriu îndeplinit. 
 
Total locuri la concurs buget 2014 – 2018: 44  
Număr de mobilităţi: 34 (9 Erasmus, 21 conferințe 
internaționale, 4 cotutele): 
 
Procent de mobilități raportat la numărul total 
de locuri la concurs buget 2014-2018: 77% 
 
În plus, există potential de creștere a numărului de 
mobilități prin intermediul acordurilor Erasmus+ 
încheiate de conducătorii de doctorat: 
 
Acorduri Erasmus+ incheiate cu 
universitati europene, potentiale destinatii ca 
mobilități ale doctoranzilor: 32 
Conf.univ.dr.habil.chim Laura Bulgariu – 1 
Prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu – 10 
Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu -14 
Prof.univ.dr.habil.ing.  Irina Volf - 7 
 
Detalii – in Anexa 2.31. și Anexa 2.31a 
 

C.3.1.2. În cadrul domeniului de studii evaluat este 
sprijinită, inclusiv financiar, organizarea unor doctorate 

Criteriu îndeplinit. 
 

http://www.procedia-esem.eu/


în cotutelă internațională, respectiv invitarea unor 
experți de prim rang care să susțină cursuri/prelegeri 
pentru studenții doctoranzi. 

La ora actuală, în cadrul domeniului de doctorat 
Ingineria mediului sunt în derulare 4 acorduri de 
cotutelă (Anexa 2.31):  
- 3 acorduri de cotutelă cu Politecnico di Torino 
(Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu) 
- 1 acord de cotutelă cu Universitatea Brescia 
(Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu) 
 
În perioada de evaluare au fost organizate 
evenimente în cadrul cărora au susținut prelegeri 
personalități științifice de prestigiu, la care au 
participat doctoranzii: 
1. Prof.univ.dr.ing. Gavrilescu Maria – 5 prelegeri 
organizate (perioada 2013‐2018) 
2. Prof.univ.dr.ing. Teodosiu Carmen – 17 prelegeri 
organizate (perioada 2013‐2018) 
 
De asemenea, studenții doctoranzi au participat la 
conferințele plenare susținute de personalități 
științifice în cadrul Conferinței Școlilor Doctorale, 
29-31 mai 2017 și a Conferinței Școlii Doctorale 
din mai, 2018. 
Doctoranzii de la domeniul Ingineria mediului au 
participat și la alte evenimente la care au fost 
prezente personalități și experți de prim rang, care 
au susținut prelegeri în cadrul Facultății de 
Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor 
Simionescu”. 
Doctoranzii au beneficiat de cadrul științific generat 
prin organizarea de către Facultatea de Inginerie 
Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor 
Simionescu” a unor conferințe internaționale: 
- trei ediții a International Conference on 
Environmental Engineering and Management 
(www.iceem.ro),  
- trei ediții a International Conference on 
Chemical Engineering (ICCE2014, ICCE2016, 
ICCE2018) 
http://www.ch.tuiasi.ro/ICCE2014/  
http://www.ch.tuiasi.ro/ICCE2016/  
http://www.ch.tuiasi.ro/ICCE2018/ 
- Simpozionul Internațional de Produse Cosmetice 
și Aromatizante, 2017,  
- Programul Internaţional de Educaţie în 
Cosmetologie "Ecaterina Merică" 2013 

http://www.iceem.ro/
http://www.ch.tuiasi.ro/ICCE2014/
http://www.ch.tuiasi.ro/ICCE2016/
http://www.ch.tuiasi.ro/ICCE2018/


 
*Indicatorii semnalizați prin asterisc au un statut special, exclusiv cu referire la procesul de evaluare periodică a școlilor doctorale în condițiile Legii nr. 100/2018 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății. În cazul neîndeplinirii lor, se acordă o perioadă 
de 3 ani pentru corectarea respectivelor deficiențe.  

                                      
Detalii – în Anexa 2.32. 
 

C.3.1.3. Internaționalizarea activităților din cadrul 
studiilor doctorale este susținută prin măsuri concrete 
(de exemplu, participarea la târguri educaționale pentru 
atragerea de studenți doctoranzi internaționali; 
includerea experților internaționali în comisii de 
îndrumare sau de susținere a tezelor de doctorat etc.). 

Criteriu îndeplinit. 
 
Pe lângă participarea la târguri educaționale a 
conducerii TUIASI pentru atragerea de studenți 
doctoranzi internaționali, în cadrul domeniului de 
doctorat Ingineria mediului s-au desfășurat o serie 
de activități în acest sens la care au participat 
doctoranzii:  
 
Participări la târguri educaționale: 
1. Bulgariu Laura – 2 participări – 4 doctoranzi 
(perioada 2013‐2018) 
2. Gavrilescu Maria – 1 participare – 1 doctorand 
(perioada 2013‐2018) 
 
Total domeniul Ingineria Mediului – 5 studenți 
doctoranzi la târguri educaționale 
 
Includerea experților internaționali în comisii de 
îndrumare sau de susținere a tezelor de doctorat: 
1. Prof.univ.dr.ing. Gavrilescu Maria – 2 experți 
internaționali în comisiile de susținere a tezelor de 
doctorat 
(perioada 2013‐2018) 
2. Prof.univ.dr.ing. Teodosiu Carmen ‐ 4 experti 
internaționali în comisiile de susținere a tezelor de 
doctorat 
(perioada 2013‐2018) 
Total domeniul Ingineria Mediului – 6 experți 
internaționali în comisii de susținere a tezelor de 
doctorat 
 
Detalii – în Anexa 2.33. 
 



 
(iii) strategii şi proceduri implementate la nivelul şcolii doctorale, ca măsuri de 
îmbunătăţire continuă a calităţii programelor doctorale, dincolo de standardele 
minimale existente în anexele 2 şi 3. 
 
Unele obiective din cadrul SD-TUIASI referitoare la creşterea calităţii programelor doctorale şi a 
performanţelor în cercetare pot fi atinse şi prin organizarea şi desfăşurarea unor manifestări specifice cu un 
aport important, cum ar fi: 
 
A). Conferinţa Şcolii Doctorale:  
-au avut loc două ediţii cu participări din multe centre universitare;  
-este un instrument foarte bun pentru doctoranzi avand în vedere şi faptul că de la 1 octombrie 2018 sunt 
criterii clare de susţinere a tezelor de doctorat; 
-la editia din 2019, lansată la nivel internaţional, vom continua să publicăm lucrările în Buletinul IPI iar 
lucrările selectate vor fi publicate în IOP Conference series, un proceedings ISI, răspunzând astfel unor 
criterii de susţinere a tezelor de doctorat; 
 
B). Seminarul Şcolii Doctorale cu agenţii economici din regiune şi nu numai intitulat Parteneriate în 
cercetare, dezvoltare şi inovare:  
-obiectivele seminarului: stabilirea de parteneriate durabile cu agenţii economici pe diferite proiecte 
naţionale şi internaţionale de cercetare; soluţionarea în comun a diferitelor teme de cercetare cu respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială şi nu în ultimul rând promovarea ideilor inovatoare ale 
doctoranzilor în rândul agenţilor economici; 
-în urma seminarului au rezultat teme de cercetare care pot fi soluţionate în parteneriat; 
-agenţii economici au transmis şcolii doctorale oferta educaţională în vederea acordării de burse 
doctoranzilor şi desfăşurării în parteneriat a unor teme de cercetare chiar sub aspectul unor teze de doctorat; 
 
C). Introducerea obligativităţii de completare a chestionarului de către studenţii doctoranzi având 
următoarele criterii:  
-programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate;  
-evaluarea şi notarea; 
-comunicarea cu conducătorul de doctorat;  
-infrastructura de cercetare; 
-servicii administrative; 
 
(iv) alte informaţii suplimentare (opţional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(v) opis anexe & anexe (în format electronic, cu acces prin link-uri în textul raportului 
de evaluare internă. Anexele conţin elemente care dovedesc veridicitatea tuturor 
informaţiilor prezentate în raport. 
 

OPIS 
 

Nr.
crt. 

Denumire anexă Link 

1.  Anexa 1,  Monitorul Oficial 
nr. 284 din 
08.12.1937_TUIASI 

http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Infiintare_si_modificare
_statut_TUIASI.pdf 

2.  Anexa 2, HG nr. 209 din 17 
mai 1993_ TUIASI 

http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Infiintare_si_modificare
_statut_TUIASI.pdf 

3.  Anexa 3, Structura 
universităţii 

http://www.calitate.tuiasi.ro/structura%20universitatii%2
02014.pdf 

http://www.calitate.tuiasi.ro/Decizie%20structura%20uni
versitatii%202015-2016.pdf 

4.  Anexa 4, Misiunea şi 
obiectivele universităţii 

http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/misiunea-
universitatii 

5.  Anexa 5, Carta universitatii http://www.calitate.tuiasi.ro/Carta%20TUIASI_E4R3.pdf 
6.  Anexa 6, Planul strategic 

2016 – 2020 
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/plan_strategic_general_

2016-2019_final.pdf 
7.  Anexa 7, Breviar de date 

istorice. 
http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/istoricul-

universitatii 
8.  Anexa 8, Raport de 

evaluare EUA http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Raport_EUA.pdf 

9.  Anexa 9. Senatul 
Universităţii Tehnice 
“Gheorghe Asachi” din Iaşi 

http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/senatul-
universitatii/membrii-senatului 

10.  Anexa 10. Carta 
Universităţii http://www.calitate.tuiasi.ro/Carta%20TUIASI_E4R3.pdf 

11.  Anexa 11. Regulamentului 
de organizare si functionare 

http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.04-
E1R0%20ROF%20TUIASI.pdf 

12.  Anexa 12. Regulamentului 
Intern 

http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.01%20Regulamentul%
20intern%20al%20TUIASI.pdf 

13.  Anexa 13. Planul strategic  
general al Universităţii 
Tehnice Gheorghe Asachi 
din Iaşi 

http://www.tuiasi.ro/uploads/files/plan_strategic_general_
2016-2019_final.pdf 

14.  Anexa 14. Consiliul de 
administratie 

http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/consiliul-de-
administratie 

15.  Anexa 15. CEAC http://www.calitate.tuiasi.ro/ 
16.  Anexa 16. Regulamentul de 

organizare şi funcţionarea 
CEAC 

http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.06-E3-
ROF%20CEAC.pdf 

17.  Anexa 17. Manualul 
procedurilor 

http://www.calitate.tuiasi.ro/Manualul%20procedurilor.h
tm 

18.  Anexa 18. Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al 
DEAC 

http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.07-
E2%20ROF%20DEAC.pdf 

19.  Anexa 19.  Manualul 
procedurilor 

http://www.calitate.tuiasi.ro/Manualul%20procedurilor.h
tm 

20.  Anexa 20. Codul de etică http://www.calitate.tuiasi.ro/TUIASI.COD.01_Codul%20
de%20etica_E3R0%20(1).pdf 

21.  Anexa 21. Regulamentul de http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.17%20ROF%20a%20

http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Infiintare_si_modificare_statut_TUIASI.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Infiintare_si_modificare_statut_TUIASI.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Infiintare_si_modificare_statut_TUIASI.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Infiintare_si_modificare_statut_TUIASI.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/structura%20universitatii%202014.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/structura%20universitatii%202014.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/Decizie%20structura%20universitatii%202015-2016.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/Decizie%20structura%20universitatii%202015-2016.pdf
http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/misiunea-universitatii
http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/misiunea-universitatii
http://www.calitate.tuiasi.ro/Carta%20TUIASI_E4R3.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/plan_strategic_general_2016-2019_final.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/plan_strategic_general_2016-2019_final.pdf
http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/istoricul-universitatii
http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/istoricul-universitatii
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Raport_EUA.pdf
http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/senatul-universitatii/membrii-senatului
http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/senatul-universitatii/membrii-senatului
http://www.calitate.tuiasi.ro/Carta%20TUIASI_E4R3.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.04-E1R0%20ROF%20TUIASI.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.04-E1R0%20ROF%20TUIASI.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.01%20Regulamentul%20intern%20al%20TUIASI.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.01%20Regulamentul%20intern%20al%20TUIASI.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/plan_strategic_general_2016-2019_final.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/plan_strategic_general_2016-2019_final.pdf
http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/consiliul-de-administratie
http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/consiliul-de-administratie
http://www.calitate.tuiasi.ro/
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.06-E3-ROF%20CEAC.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.06-E3-ROF%20CEAC.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/Manualul%20procedurilor.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/Manualul%20procedurilor.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.07-E2%20ROF%20DEAC.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.07-E2%20ROF%20DEAC.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/Manualul%20procedurilor.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/Manualul%20procedurilor.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/TUIASI.COD.01_Codul%20de%20etica_E3R0%20(1).pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/TUIASI.COD.01_Codul%20de%20etica_E3R0%20(1).pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.17%20ROF%20a%20Comisiei%20de%20Etica%20si%20Deontologie%20Profesionala%20Universitara.PDF


funcţionare a Comisiei de 
etică şi deontologie 
profesională universitară 

Comisiei%20de%20Etica%20si%20Deontologie%20Prof
esionala%20Universitara.PDF 

22.  Anexa 22. Rapoarte anuale 
de evaluare internă a 
calităţii educaţiei 

http://www.calitate.tuiasi.ro/ 

23.  Anexa 23. Participari la 
activitati in domeniul 
asigurarii calitatii 

 

 

http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.17%20ROF%20a%20Comisiei%20de%20Etica%20si%20Deontologie%20Profesionala%20Universitara.PDF
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.17%20ROF%20a%20Comisiei%20de%20Etica%20si%20Deontologie%20Profesionala%20Universitara.PDF
http://www.calitate.tuiasi.ro/

