
RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ A DOMENIULUI DE 
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

Inginerie Industrialǎ 

OPIS 
Nr.crt. Denumire capitol 
i Informaţii generale 

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) 
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.) 
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.) 
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.  

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. 

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 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 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 

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=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


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). 
 

 
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.  
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 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 

 

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

  Laboratorul de modelarea Prof.dr.ing. Nicolae Hurduc, Email: 



moleculară, simularea 
proprietăților sinteză și 
caracterizarea polimerilor 
 

nhurduc@ch.tuiasi.ro 
Asist.dr.ing. Elena Luiza Epure, 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 

Prof.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 

 

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

3 Construcţii şi 
Instalaţii 

Laborator pentru încercări 
statice, dinamice si seismice  

șl.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  

  Laboratorul de încercări fizico-
mecanice pe materiale și 
elemente de construcții 

Prof.dr.ing. Dorina-Nicolina Isopescu  
Email: isopescu@tuiasi.ro 
 

  Laborator de cercetare instalații 
pentru construcții 

 

Conf.dr.ing. Vasilică Ciocan 
Email: vasilica.ciocan@tuiasi.ro  
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4 Construcţii de 
Maşini şi 
Management 
Industrial 

Laboratorul de Mecanică Fină şi 
Nanotehnologii 

Prof. dr.ing. ec. Dumitru Nedelcu 
Email: dnedelcu@tcm.tuiasi.ro 
Tel.: 0771346968 
 

  Laborator de aerodinamică şi 
hidrodinamică 

sef lucrari 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 

sef 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) 
 

Sl.dr.ing. Hraniciuc Tomi 
Email: hraniciuc_tomi@yahoo.com 
 

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

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

  Laboratorul de metrologie si 
măsurare a debitului aplicat 

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

  Laboratorul de cogenerare și 
trigenerare 

Prof. univ.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.univ.dr.ing. Carmen Loghin, Email: 
cloghin@tex.tuiasi.ro 
Sl.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 
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Criterii Domenii Indicatori de 
performanţă 

Indicatori de calitate 

Definirea şi 
promovarea continuă a 
ofertei educaţionale 

Trebuie avute în vedere solicitările 
beneficiarilor. Promovarea 
educaţională se face 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. 
 

Oferta 
educaţională 

Existenţa 
parteneriatelor cu 
reprezentanţi ai 
agenţilor economici 

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

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. 

Conţinutul 
programelor de 
pregătire bazate 
pe studii 
universitare 
avansate 

Curriculum 

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. 

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

Activitatea 
financiară  

Activitatea 
financiară 

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.) 
 
Activitatea de doctorat, din cadrul Facultăţilor de Constructii de Masini si Management Industrial (CCPD) și 
Textile-Pielărie și Management Industrial (TPMI), este coordonata de Consiliul de Coordonare al 
Programelor de Doctorat (CCPD). Consiliul este format din patru și respectiv trei  conducatori de doctorat 
(un director si trei/doi membri) si are ca misiune organizarea şi implementarea studiilor universitare de 
doctorat în cadrul acestor facultăţi. Domeniul fundamental este cel al Stiintelor ingineresti, iar domeniul 
stiintific principal coordonat este cel de Inginerie Industrială. Misiunile principale ale CCPD (din cadrul 
CMMI și TPMI) sunt  promovarea  şi sprijinul necondiţionat al: 

[1] creativitatǎții  şi excelenţei  ştiinţifice; 
[2] interdisciplinaritǎții și multidisciplinaritǎții;  
[3] flexibilitatǎții  curriculare (credite transferabile); 
[4] iniţiativei manageriale; 
[5] cooperǎrii  la nivel naţional şi internaţional în domeniile de interes major, pentru dezvoltarea durabilă 

a societăţii; 
[6] dezvoltǎrii  continue a infrastructurii de cercetare; 
[7] respectǎrii eticii ştiinţifice in cercetare;  
[8] nediscriminǎrii  de orice tip, in vederea asigurarii egalitatatii  de şanse în lumea ştiinţifică. 

Planurile de invatamant se realizeaza anual la nivelul CCPD si sunt actualizate permanent in functie de 
evolutia cerintelor educationale si de cercetare. Planurile de invatamânt cuprind o disciplina obligatorie 
tuturor doctoranzilor din IOSUD – Etica si integritatea academica careia îi sunt alocate 4 credite. De 
asemenea, planurile de invatamant au un grad ridicat de flexibilitate prin introducerea posibilitatii alegerii 
unei Discipline de specialitate specifica temei de cercetare individuale, disciplina stabilita de 
conducatorul de doctorat din Planurile de invatamant de la studiile universitare de master, sau specifice 
CCPD, altele decât cele studiate anterior de doctorand. Pentru îndeplinirea numarului de credite, 
conducatorul de doctorat indica completarea cu activitati de cercetare specifice și studiu individual sau 
proiect.  
 
În prezent, în cadrul CCPD -  la Facultatea CMMI (domeniul Inginerie Industriala)  isi desfasoara activitatea 
9 de conducători de doctorat (7 conducatori profesori in activitate şi 2 profesori consultanţi) şi 70 de 
doctoranzi (cu finanţare de la buget sau cu taxă), iar la Facultatea TPMI  activează 7 de conducători de 
doctorat (4 conducatori profesori in activitate şi 3 profesori consultanţi) şi 94 de doctoranzi.  
 
Informațiile privind conducatorii de doctorat si domeniile lor de competenta sunt prezentate in tabelul 1- a și 
b. 
 



Tabelul 1-a. Lista conducatorilor de doctorat in Inginerie Industriala din cadrul CCPD-CMMI  
 Conducator de doctorat Dep. HWoS Competente 
1 Prof.dr.ing Eugen Axinte TCM 9 Tehnologii de finisare / materiale noi  
2 Prof.dr.ing Gheorghe Nagit  TCM 3 Tehnologii de deformare plastica  
3 Prof.dr.ing Octavian Lupescu TCM 1 Tehnologii de deformare plastica/ Tehnologii de 

prelucrare prin aschiere  
4 Prof.dr.ing Petru Dusa  TCM 2 Tehnologii de deformare plastica/sisteme 

flexibile de prelucrare / Proiectare axiomatica  
 Prof.dr.ing  Oana Dodun TCM 4 Tehnologii neconventionale / Proiectare 

axiomatica / Creativitate 
5 Prof.dr.ing Dumitru Nedelcu  TCM 5 Tehnologii de mecanica fina /Materiale plastice 

si compozite  
6 Prof. emerit dr.ing . Laurentiu 

Slatineanu  
TCM 4 Tehnologii neconventionale / Proiectare 

axiomatica / Creativitate 
7 Prof.dr.ing Catalin Dumitras  MUSP 3 Analiza cu element finit / Scule aschietoare  
8 Prof.dr.ing Neculai E.Seghedin  MUSP 2 Proiectare dispozitive / Inovare / Creativitate 
9 Prof.dr.ing Mihaita  Horodinca  MUSP 6 Vibratii mecanice / Sisteme dinamice  
 
Indexul Hirsch mediu rezultat din consultarea Clarivate Analytics  ( Hmed.WoS) al conducatorilor de doctorat 
din CCPD-CMMI, pentru domeniul Ininerie industriala este Hmed= 4.33.  
Numărul conducătorilor de doctorat a crescut cu trei in ultimii 5 ani prin cooptarea de cadre didactice care au 
obtinut atestatul de abilitare (din cei 9 conducatori de doctorat, 3 au obtinut conducerea de doctorat in urma  
obtinerii  atestatului  de abilitare). De asemenea exista doi profesori pensionari cu activitate meritorie in 
cadrul studiilor de doctorat.  
 
Tabelul 1-b. Lista conducatorilor de doctorat in Inginerie Industriala din cadrul CCPD-TPMI 
 Conducator de doctorat Dep. HWoS Competente 
1 Prof.dr.ing. Antonela Curteza ITC 4 Produse textile funcționale-inteligente, 

Sustenabilitate în design și industria modei, Noi 
concepte în designul modei 

2 Prof.dr.ing. Carmen Maria 
Loghin 

ITC 5 Materiale textile funcționale,  Optimizarea 
sistemelor de fabricație 

3 Prof.dr.ing. Liliana Rosemarie 
Manea  

ITC 19 Nanotehnogii si nanomateriale Textile 
inteligente 

4 Prof.dr.ing. Mirela Blaga ITC 3 Materiale funcționale și inteligente obținute prin 
tricotare, Materiale de protecție împotriva 
vibrațiilor,  
e-Learning 

5 Prof.dr.ing. Ioan Cioară IDPT 2 Tehnologii textile, Proiectare produse tesute, 
pasmanterie,tehnice 

6 Prof.dr.ing. Dorin Avram IDPT 3 Structura firelor textile; Prelucrarea fibrelor de 
lana; Tehnologii de filare neconventionale; 
Utilizarea Fibrelor si firelor in produse 
compozite 

7 Prof.dr.ing. Mihai Ciocoiu IDPT 2 Simularea și optimizarea proceselor tehnologice 
în textile, Tehnologii mecanice textile, Statistică 
matematică aplicată în textile 

 
Indexul Hirsch mediu rezultat din consultarea Clarivate Analytics  ( Hmed.WoS) al conducatorilor de doctorat 
din CCPD-TPMI, pentru domeniul Inginerie industrială este Hmed= 5.43.  
Numărul conducătorilor de doctorat a crescut cu trei in ultimii 5 ani prin cooptarea de cadre didactice care au 
obtinut atestatul de abilitare (din cei 7 conducători de doctorat, 3 au obtinut conducerea de doctorat prin 
atestatul de abilitare).  
Numarul doctoranzilor se modifică în fiecare an universitar în funcţie de situatia rezultată din admitere. In 
perioada evaluata admiterea la doctorat in domeniul Inginerie Industriala s-a desfasurat in luna septembrie a 
fiecarui an, dupa o procedura transparenta care tine cont atat de rezultatele din perioada de scolarizare cat si 



de rezultatele obtinute la colocviul de admitere. Evolutia pe ani a cifrei de admisi la doctorat este  prezentata 
in tabelul 2- a. și b. 
 
Tabelul 2-a. Evolutia admiterii la studii universitare de doctorat in domeniul Inginerie Industrială – 
Facultatea CMMI 
Anul Admisi buget bursa Admisi buget fara bursa Admisi cu taxa TOTAL 
2014 5 6 2 13 
2015 6 2 1 9 
2016 6 4 4 14 
2017 7 3 2 12 
2018 6 10 3 19 

 
Tabelul 2-b. Evolutia admiterii la studii universitare de doctorat in domeniul Inginerie Industrială – 
Facultatea TPMI 
Anul Admisi buget bursa Admisi buget fara bursa Admisi cu taxa TOTAL 
2014 6 - - 6 
2015 3 4 4 11 
2016 3 3 5 11 
2017 3 4 - 7 
2018 2 4 1 7 

 
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.  

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


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 – 
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 www.tuiasi.ro/rectorat/organigrama-tuiasi/ 

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 

http://www.calitate.tuiasi.ro/
http://www.calitate.tuiasi.ro/
http://www.calitate.tuiasi.ro/
http://www.tuiasi.ro/rectorat/organigrama-tuiasi/


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 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). 

Deasemenea, 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 . 

 
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. 
 

http://www.tuiasi.ro/


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 

Inginerie Industrială 
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 specific la nivelul IOSUD și al 
Școlii doctorale se află pe site-ul TUIASI 
(www.doctorat.tuiasi.ro), după cum sunt precizate 
în Anexa 2.1. 

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.1.1.2. 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.1.2.1. Existenţa şi eficacitatea unui sistem informatic 
adecvat pentru evidenţa studenţilor doctoranzi şi a 
parcursului lor academic. 

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).  
Printscreen-uri sunt prezentate în Anexa 2.3. 

A. CAPACITATEA 
INSTITUŢIONALĂ 

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

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

A.1.2.2. Existenţa şi utilizarea unui program informatic Se utilizează aplicația Plagiarism Detector 

http://www.doctorat.tuiasi.ro/�


şi dovezi ale utilizării sale pentru verificarea 
procentului de similitudine în toate tezele de doctorat. 

(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. 

*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. 
Prof. dr. ing. Loghin Carmen -5 
Prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru Nedelcu-1 
Prof. dr. ing. Antonela Curteza-2 
 
Dovezi ale contractelor 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 
umane, nu este mai mica de 10%. 

Criteriu indeplinit  
Numărul doctoranzilor la 01.10.2018 este de 91. 
Nr. Studenti cu alte finantari: 12 
 
Proporția este de aproximativ 13 %. 
 
Dovezi sunt prezentate în Anexa 2.6. 

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 guvern. 

*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 
specific de diseminare etc.) 

Criteriu neîndeplinit. 
CMMI 
Finantare 2013-2014:  750521 lei 
Finantare 2014-2015:  777093 lei 
Finantare 2015-2016:  751713 lei 
Finantare 2016-2017:  794081 lei 
Finantare 2017-2018:  771650 lei 
Textile 
Finantare 2013-2014:  770064 lei 
Finantare 2014-2015:  822674 lei 
Finantare 2015-2016:  880735 lei 
Finantare 2016-2017:  908646 lei 
Finantare 2017-2018:  967725 lei 
 
Total venituri în cadrul domeniului 
Total Ing.Ind CMMI =3.372.960 
2013-2014-  656705  5%=32835.25 
2014-2015-644977 5%= 32248.85 
2015-2016- 646473 5% =32323.65 



2016-2017 -730554  5%=36527.72 
2017-2018-702201 5%=35110.05 
 5%- 168648 
 
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. 
1. Platforma EERIS  
www.eeris.gov.ro 
Manufacturing Engineering Research Center 
(CECIF)- https://erris.gov.ro/CECIF 
2. Laboratorul de mecanică Fină și 
Nanotehnologii - Certificare CERTIND (certificat 
nr. 1751C/2008) cu recertificare ESYD-Grecia 
(certificat nr.  284/2008) in Sistemul de 
Management si Asigurare a Calitatii SR EN ISO 
9001:2001. 
Locație: Corp A, Facultatea Construcții de Mașini 
și Management Industrial, Bd. Mangeron Nr. 59A, 
Parter, Sala .... 
https://erris.gov.ro/CECIF 
3). Platforma ERRIS– Centru de cercetare: 
Research Centre for Advanced Materials, Products 
and Processeshttps://erris.gov.ro/Centrul-de-
Cercetare-pentru--2 
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 12 conducători de doctorat  titulari in 
IOSUD din care *8 (Axinte Eugen, Dumitru 
Nedelcu, Mihaita Horodinca,,Dumitras catalin  , 
Loghin Carmen, Curteza Antonela, Blaga Mirela, 
Manea Liliala RozeMarie)  îndeplinesc integral 
standardele minimale CNATDCU necesare şi 
obligatorii pentru obţinerea atestatului de abilitare. 
 
Procentul este de 66.66 %. 
 
Dovezile de îndeplinire a standardelor CNATDCU 
sunt prezentate în  
Anexa 2.9. 

http://www.eeris.gov.ro/�
https://erris.gov.ro/CECIF�
https://erris.gov.ro/CECIF�
https://erris.gov.ro/Centrul-de-Cercetare-pentru--2�
https://erris.gov.ro/Centrul-de-Cercetare-pentru--2�


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

Criteriu îndeplinit. 
12 din cei 17 conducătorii de doctorat din domeniu 
sunt titulari în cadrul IOSUD. 
Procentul de titulari 70.5  % -standard indeplinit 
Anexa 2.10. 

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. 
Cadrele didactice sunt: Axinte Eugen,Horodinca 
Mihaita, Seghedin Neculai, Slatineanu Laurentiu, 
Loghin Carmen, Curteza Antonela. 
 
Planurile de învățămînt sunt prezentate în  
Anexa 2.11. 

∗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.  
Nu sunt conducători de doctorat cu mai mult de 15 
studenți doctoranzi în total.  
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 

Criteriu îndeplinit. 
Din cei 17 conducători de doctorat 10 au 
vizibilitatea necesară, rezultând un procent de 
58,82%. 
Detalii în Anexa 2.13. 
 



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. 
∗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. 
10 (CMMI) + 7 (TEX) conducătorii de doctorat 
arondaţi domeniului de studii doctorale continuă să 
fie activi în plan ştiinţific, obţinând, pe baza 
rezultatelor ştiinţifice din ultimii 5 ani, mai mult de 
25% din punctajul solicitat prin standardele 
minimale CNATDCU pentru obţinerea atestatului 
de abilitare. 
 
Procent de 100 %  
 
Detalii în Anexa 2.14. 
 

B.1.1. Instituția 
organizatoare de studii 
doctorale are capacitatea 
de a trage  
un număr de candidați  
mai mare decât numărul 
de locuri disponibile. 

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 
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.  
 

Criteriu neîndeplinit. 
In ultimii 5 ani în cadrul domeniului au fost un număr 
de 103 locuri finanțate de la bugetul de stat. 
In această perioadă au fost 16 absolvenți de la alte 
instituții reprezentand un raport de 0,16. 
 
Detalii in Anexa 2.15. 

B. 
EFICACITATEA 
EDUCAŢIONALĂ 

B.1. - Numărul, 
calitatea și 
diversitatea  
candidaților care s-
au prezentat la 
concursul de 
admitere 

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: 25 
Abandon după 2 ani de la admitere (1.10.2015): -  
Rata de abandon: 0 % 
2). Total înscriși la 1.10.2014: 22 
Abandon după 2 ani de la admitere (1.10.2016): 2 
Rata de abandon: 9% 
3). Total înscriși la 1.10.2015: 26 
Abandon după 2 ani de la admitere (1.10.2017): 2 
Rata de abandon: 7 % 
4). Total înscriși la 1.10.2016: 21 
Abandon după 2 ani de la admitere (1.10.2018): -  



Rata de abandon: 0 % 
 
Total înscrişi 2013-2016: 94 
Nr. Studenţi doctoranzi retraşi dupa primii doi ani : 
4 
Rata de abandon: 4.25 % 
 
Anexa 2.16. 

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. 
Cadre didactice care predau discipline din planul de 
învățământ pentru pregătirea prin studii doctorale al 
facultății / domeniului 
Prof.  Axinte Eugen:  Ecologie Industriala şi  
Asigurarea Calitatii 
Prof.  Horodinca Mihaita:  Cercetare 
experimentală asistată de calculator 
Prof. Seghedin Neculai: Etică si Integritate 
Academica  
Prof.  Slatineanu Laurentiu:  Bazele cercetării 
științifice 
 
FISELE DISCIPLINELOR sunt prezentate in  
Anexa 2.17 

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. 
Regulamentul CSUD este prezentat în Anexa 2.18. 

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

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. 
 
http://www.doctorat.tuiasi.ro/doc/Planuri%20invata
mant/Planuri%20invatamant%202018-2019.pdf 
  
Există disciplina Etică și integritate academică 
 
In cadrul Şcolii doctorale există disciplina Etică și 
integritate academică susţinută de prof. Nicolae 
Seghedin şi prof. Mariana Gavrilescu. 

http://www.doctorat.tuiasi.ro/doc/Planuri invatamant/Planuri invatamant 2018-2019.pdf�
http://www.doctorat.tuiasi.ro/doc/Planuri invatamant/Planuri invatamant 2018-2019.pdf�


Planul de învăţământ şi programa analitică sunt 
prezentate în Anexa 2.19. 

∗B.1.2.4. 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. 
Detaliile privind existenţa comisiilor de îndrumare 
sunt prezentate în Anexa 2.20. 

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. 
 
Detaliile sunt date în Anexa 2.21. 

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.3.1.2. 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: 46 
Numărul de prezentări pe domeniu este de 52. 
Raportul este de: 1,13 
Detaliile sunt în Anexa 2.22. 
 

∗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. 
Copii ale deciziilor după comisiile de susținere 
publică a tezelor de doctorat sunt prezentate în  
Anexa 2.23. 

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

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

∗B.3.2.2. 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 tezelor alocate unui anumit referent este 
de:  
Număr teze de doctorat susținute în ultimii 5 ani 
este de: 46 
Detaliile sunt prezentate în Anexa 2.24. 

C. C.1. - Existența și C.1.1. Există cadrul ∗C.1.1.1. IOSUD a dezvoltat și aplică periodic o Criteriu îndeplinit. 



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. 

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. 

derularea 
periodică a 
sistemului de 
asigurare internă a 
calității 
 

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

∗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. 
Detaliile privind chestionarele completate sunt 
prezentate în Anexa 2.26 

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.tuiasi.ro/rectorat/consiliul-pentru-
studiile-universitare-de-doctorat 
 
Anexa 2.27. 

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. 
Da, toţi studenţii doctoranzi au acces la bazele de 
date internationale specifice domeniului de 
activitate de pe orice calculator al TUIASI. 
Anexa 2.28. 

MANAGEMENTU
L CALITĂŢII 

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

C.2.2. IOSUD/Școala  
doctorală asigură  
studenților doctoranzi  
acces la resursele  
necesare derulării 
studiilor doctorale. C.2.2.2. Fiecare student doctorand are acces, la cerere Criteriu îndeplinit. 

http://www.tuiasi.ro/rectorat/consiliul-pentru-studiile-universitare-de-doctorat�
http://www.tuiasi.ro/rectorat/consiliul-pentru-studiile-universitare-de-doctorat�


*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. 

și cu acordul conducătorului de doctorat, la un sistem 
electronic de verificare a gradului de similitudine cu 
alte creații științifice sau artistice existente. 

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.3.1.1. 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. 
In cadrul domeniului sunt 20 de acorduri şi un 
număr total de 61 doctoranzi in stagiul de 3 ani 
 
Procent de 32.7 % 
 
Dovezile sunt prezentate în  
 Anexa 2.31. 

C.3.1.2. În cadrul domeniului de studii evaluat este 
sprijinită, inclusiv financiar, organizarea unor doctorate 
în cotutelă internațională, respectiv invitarea unor 
experți de prim rang care să susțină cursuri/prelegeri 
pentru studenții doctoranzi. 

Criteriu îndeplinit. 
Cotutele: 9 
Prelegeri: 7 
Detalii în Anexa 2.32. 

C.3. - Gradul de 
internaționalizare 
 

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

C.3.1.3. 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. 
 
Au fost 10 participări la tîrguri educaţionale pentru 
atragerea studenţilor doctoranzi internaţionali. 
 
Detalii în Anexa 2.33. 



Anexa 2.1. 
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 
  
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; 
 
a). Regulamentul institutional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, 
în vigoare la data realizării evaluării interne, a fost adoptat prin Hotărârea Senatului 
universitar numărul 378 din data de 02.11.2018, fiind disponibil spre consultare pe pagina 
web a IOSUD la adresa www.doctorat.tuiasi/htm/documente%20utile.htm 
Regulamentul Şcolii doctorale,   în vigoare la data realizării evaluării interne, a fost adoptat 
prin vot universal al tuturor conducătorilor de doctorat în data de 21.05.2018, fiind disponibil 
spre consultare pe pagina web a IOSUD, fiind disponibil spre consultare pe pagina web a 
IOSUD la adresa www.doctorat.tuiasi/htm/documente%20utile.htm 
 
b). Metodologiile de desfășurare a alegerilor la nivelul CSUD și a școli doctorale sunt disponibile 
la adresa http://doctorat.tuiasi.ro/htm/legislatie_noutati.htm 
Procesele verbale sunt prezentate în continuarea acestei anexe. 
 
c). Metodologiile de desfășurare a concursului pentru funcția de director CSUD și școală 
doctorală sunt disponibile la adresa http://doctorat.tuiasi.ro/htm/legislatie_noutati.htm 
Procesele verbale de alegere a directorului CSUD și a școlii doctorale sunt prezentate în 
continuarea acestei anexe. 
 
d). Metodologiile de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat: 
- admitere, la adresa http://doctorat.tuiasi.ro/htm/legislatie_noutati.htm 
- finalizare studii, la adresa  www.doctorat.tuiasi/htm/documente%20utile.htm 
 
e). Mecanismele de recunoaștere a calității de conducător de doctorat și de echivalare a 
doctoratului obținut în alte state sunt cuprinse în două procedure prezentate la adresa 
http://doctorat.tuiasi.ro/htm/legislatie_noutati.htm 
 
f). In cadrul IOSUD funcționează Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), 
format din 10 conducători de doctorat (aleși ca directori ai fostelor școli doctorale din cadrul 
facultăților și numiți de rector ca membri CSUD), 2 conducători de doctorat aleși prin vot 

http://www.doctorat.tuiasi/htm/documente%20utile.htm
http://doctorat.tuiasi.ro/htm/legislatie_noutati.htm
http://doctorat.tuiasi.ro/htm/legislatie_noutati.htm
http://doctorat.tuiasi.ro/htm/legislatie_noutati.htm
http://www.doctorat.tuiasi/htm/documente%20utile.htm
http://doctorat.tuiasi.ro/htm/legislatie_noutati.htm


universal al tuturor conducătorilor de doctorat din IOSUD și 4 studenți doctoranzi aleși prin 
vot universal al tuturor studenților doctoranzi din IOSUD. 
In cadrul CSUD funcționează Scoala doctorală având un consiliu (CSD) format din 4 
conducători de doctorat (unul din afara IOSUD) și 2 studenți doctoranzi aleși prin vot 
universal al tuturor studenților doctoranzi din IOSUD. 
După constituirea Școlii doctorale a TUIASI au fost un număr de 3 ședințe CSUD și CSD, la 
aproximativ două luni. 
Procesele verbale sunt prezentate în continuarea acestei anexe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2.2. 
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 

completările ulterioare. 
 
Regulamentul şcolii doctorale include la:  
-art.6(1,2,4), referiri specifice la modalitatea de acceptare de noi membri conducători de 
doctorat; 
-art.9, 10, 11, 12 referiri privind mecanismele prin care se iau deciziile privind conţinutul 
programului de pregătire; 
-art. 16 (1-3) din regulamentul CSUD cu referiri la procedurile de schimbare a conducătorului 
de doctorat; 
-art. 22 (1-6) din regulamentul CSUD cu referiri la condiţiile în care programul de doctorat 
poate fi interupt; 
-art. 26, 27, cu referiri la modalităţile de prevenire a fraudei; 
-art. 1 din regulamentul CSUD cu referiri la asigurarea accesului la resursele de cercetare; 
-nu a fost emisă metodologia privind obligaţiile de frecvenţă conform unei metodologii 
elaborate de Ministerul educaţiei. 
 
Regulamentul CSUD este disponibil la adresa 
www.doctorat.tuiasi/htm/documente%20utile.htm 
 
Regulamentul Școlii doctorale este disponibil la adresa 
www.doctorat.tuiasi/htm/documente%20utile.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.doctorat.tuiasi/htm/documente%20utile.htm
http://www.doctorat.tuiasi/htm/documente%20utile.htm


Anexa 2.3. 
A.1.2.1. Existenţa şi eficacitatea unui sistem informatic adecvat pentru evidenţa 

studenţilor doctoranzi şi a parcursului lor academic. 
 
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).  
Caracteristicile principale ale programului sunt: număr matricol, domeniu, nume şi prenume 
student doctorand, nume şi prenume conducător de doctorat, data înmatriculării, perioda în 
care se află studentul doctorand (stagiu, prelungire, graţie), forma de doctorat, data naşterii, 
sexul, domiciul stabil, starea socială, CNP, adresă email, telefon. 
In plus în RMU se regăsesc şi alte caracteristici principale cum ar fi: studiile studenţilor 
doctoranzi, istoricul şcolarităţii, situaţia cazărilor şi evidenţa legitimaţiilor de transport. Pentru 
cei care au susţinut teza de doctorat în RMU se regăseşte întreaga informaţie de la admitere 
până la susţinerea publică a tezei, ca fişiere ataşate. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Anexa 2.4. 
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. 
 
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. 
Etapele de urmat în verificarea tezelor de doctorat sunt: 
-completarea unei cereri şi a tezei în format pdf din partea studentului doctorand pentru 
demararea procedurii de verificare a similitudinii; 
-încărcarea tezei în format pdf pe platform indicată mai sus; 
-primirea raportului de similitudine în aproximativ 4-6 ore; 
-comunicarea raportului la directorii CCPD din facultăţi, respectiv către conudcătorul de 
doctorat şi membrii comisiei de îndrumare; 
-dacă raportul de similitudine îndeplineşte pragul admisibil pentru: coeficientul 1 (frazele din 
sistem) nu trebuie să depăşească pragul de 50% şi coeficientul 2 (fraze care depăşesc 25 de 
cuvinte)  trebuie să fie sub 5%, se poate continua procedura de susţinere a tezei de doctorat; 
-dacă sunt depăşite procentele pentru cei doi coeficienţi trebuie analizat raportul de 
similitudine şi refăcută  teza de doctorat. 
Copia după contractual cu firma Plagiat-Sistem Antiplagiat prin internet SRL este prezentat în 
cadrul acestei anexe. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Anexa 2.5. 
*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. 

 
Prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru Nedelcu 
1). PNIII/Programul 1/Subprogramul 1.2  
Contract nr. 82PCCDI/2018 
Responsabil Partener proiect complex și Responsabil Proiect P2 TUIASI: Formarea adaptivă 
a materialelor compozite pentru reperele din industria de automobile 
Buget TUIASI: 1057500 RON 
Prof. dr. ing. Loghin Carmen 
2). Dezvoltarea instituțională a TUIASI prin creșterea vizibilității și a performanței cercetării, TUIASI-
COMPETE,  PNIII-1.2PDI-PFC-C1-2018, contract 9PFE/18.10.2018, valoare contract 4530000 lei, director de 
proiect 
3). Studenti antreprenori la TUIASI+, CNFIS-FDI-2018-0354, valoare contract 143000 lei, director de proiect 
4). Instrumente pentru susținerea cercetării de excelență la TUIASI, CNFIS-FDI-2018-0351, valoare contract 
372000 lei, director de proiect 
5). Studenti antreprenori la TUIASI, CNFls-FDl-2017 -0170, valoare contract 105000 lei, director de proiect 
6). Sustainable management and Design for Textiles (SMDTex), 532704-1-FR-2012-1-ERA MUNDUS-EMJD, 
TUIași partener valoare 370000 Euro, Responsabil partener RO 
Prof. dr. ing. Antonela Curteza 
7). Proiect EURERKA TRADITIONAL/CLUSTER/EUROSTARS, Programul 3: Cooperare europeana si 
internationala CEI – INT, Subprogramul 3.5. Alte initiative si programe europene si internationale, „Textile 
functionale pentru protectia la vibratii, securitate la risc de accidente si mentinerea starii de sanatate”, Acronim 
proiect: ProTex Safe, 2017 – 2019, val. proiect TUIASI - 439640,00 lei, Responsabil proiect TUIASI 
8). Proiect FP7 – FP7-NMP-2011-CSA-5 - 2BFUNTEX – Nr. 290500 - 2BFUNTEX—BOOSTING 
COLLABORATION BETWEEN RESEARCH CENTRES AND INDUSTRY TO ENHANCE RAPID 
INDUSTRIAL UPTAKE OF INNOVATIVE FUNCTIONAL TEXTILE STRUCTURES AND TEXTILE 
RELATED MATERIALS IN A MONDIAL MARKET - Coordination and support action, 2012 – 2015, 
Responsabil proiect TUIASI, Buget TUIASI – 44500 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2.6. 
*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 umane, nu 
este mai mica de 10%. 

 
Nr.c
rt. 

Nume şi prenume 
doctorand 

Anul 
înmatriculării 

Sursa de finanţare Perioada de sprijin 
financiar suplimentar 

(luni) 
1. Carmen Tiță 2015 - Proiect „Studenți antreprenori la TUIASI – 

SAS@tuiasi”, numar de identificare CNFIS-
FDI-2017-0170; 
- Proiect ”Practică și vei fi competent”, ID 
POCU/90/16.13/16.14/108886; 
- Proiect EUREKA – ProTexSafe: 
EUREKA_E!9918,  PN-III-P3-3.5-EUK-
2016-0028, Contract  nr. 54/2017 

26 

2. Alexandra Luca 2014 - Proiect ”Practică și vei fi competent”, ID 
POCU/90/16.13/16.14/108886; 
-Proiect SMARTER -Sustinerea Mediului 
Antreprenorial din Romania prin Tactici 
Economice Regionale, POCU, ID 106188 

18 

3. Emil Loghin 2014 -Proiect SMARTER -Sustinerea Mediului 
Antreprenorial din Romania prin Tactici 
Economice Regionale, POCU, ID 106188 

22 

4. Eugen Constantin Ailenei 2017 - Proiect ”Practică și vei fi competent”, ID 
POCU/90/16.13/16.14/108886. 

24 

5. Valentin Buliga 2012 - Mobilități ERASMUS la Universite de 
Haute-Alsace, Franța 

12 

6. Apetrei Ancuța Vasilica 2012 Mobilități ERASMUS la Universite de 
Haute-Alsace, Franța 

12 

7. Bianca Aluculesei 2014 - Finanțare obținută prin contract încheiat cu 
Universitatea Tehnică din Dresda, Faculty of 
Mechanical Science and Engineering 

6 

8. Yan Hong 2015 Proiect internațional SMDTex, 532704-1-FR-
2012-1-ERA MUNDUS-EMJD, 
http://smdtex.ensait.fr/doku.php?id=start 

18 

9. Manoj Kumar Paras 2015 Proiect internațional SMDTex, 532704-1-FR-
2012-1-ERA MUNDUS-EMJD, 
http://smdtex.ensait.fr/doku.php?id=start 

18 

10. Melissa Wagner 2015 Proiect internațional SMDTex, 532704-1-FR-
2012-1-ERA MUNDUS-EMJD, 
http://smdtex.ensait.fr/doku.php?id=start 

18 

11. Abtew A. Mulat Alubel 2017 Proiect internațional SMDTex, 532704-1-FR-
2012-1-ERA MUNDUS-EMJD, 
http://smdtex.ensait.fr/doku.php?id=start 

18 

12. Javadi Toghchi A. Marzieh 2017 Proiect internațional SMDTex, 532704-1-FR-
2012-1-ERA MUNDUS-EMJD, 
http://smdtex.ensait.fr/doku.php?id=start 

18 

14. Tadessse G. Melkie Getnet 2016 Proiect internațional SMDTex, 532704-1-FR-
2012-1-ERA MUNDUS-EMJD, 
http://smdtex.ensait.fr/doku.php?id=start 

18 
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Anexa 2.7. 
*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 specific 

de diseminare etc.) 
 
 
Cheltuieli realizate pentru mobilitatea doctoranzilor (participări la manifestări științifice, 
deplasări pentru stagii de cercetare sau vizite de lucru). 
 

Anul Nr.doctoranzi 
(buget) 

Venituri (lei) Cheltuieli (lei) (%) 

2013 13 218885 359.80 0.16 
2014 17 447069 3948.00 0.88 
2015 18 419855 4696.27 1.12 
2016 23 357763 11398.15 3.19 
2017 22 435600 2388.57 0.55 
2018 20 386941 1582.00 0.41 
 
Nr.crt.  Nume şi prenume Anul sau anii Valoare exactă sau 

estimativă (lei) 
1 Amarandi Victor 2013 359.80 
2 Mocanu Răzvan 2014 658.00 
3 Apreutesei Alina-Lăcrămioara 2014 658.00 
4 Bulacu Romulus  2014 658.00 
5 Marin Emanuela 2014 658.00 
6 Ciobotaru Victor  2014 658.00 
7 Iosub Andrei  2014 658.00 
8 Drug (Luca) Alexandra 2015 1171.43 
9 Luca  Cristinel 2015 1000.00 
10 Chirilă  Mihai 2015 2524.84 
11 6 doctoranzi 2016 3600.00 
12 Drug (Luca) Alexandra 2016 3877.11 
13 Chirilă Mihai 2016 2801.04 
14 Apreutesei Alina-Lăcrămioara 2016 200.00 
15 Buliga Valentin 2016 200.00 
16 Luca  Cristinel 2016 220.00 
17 Anton (căs.Tiță) Carmen 2016 500.00 
18 Chirilă Mihai 2017 2388.57 
19 Ailenei Constantin Eugen 2018 150.00 
20 Cojocari (căs.Dănilă) Victoria 2018 200.00 
21 Irimia Constantin Ciprian 2018 582.00 
22 Seul Arina 2018 150.00 
23 Anton (căs.Tiță) Carmen 2018 500.00 
 
 
 
 



Anexa 2.8.  
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. 

 
 
 
 
 
CCPD ofera acces nelimitat si neingradit studentilor doctoranzi atât la infrastructura de 

cercetare a Facultăților CMMI și TPMI, cât și la infrastructurile de cercetare ale altor 

departamente/ facultati din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi . 

Toate datele despre infrastructura de cercetare se regasesc pe  Platforma nationala online 

EERIS  

www.eeris.gov.ro sub titulatura de Manufacturing Engineering Research Center 

(CECIF)- https://erris.gov.ro/CECIF și Centru de cercetare: Research Centre for Advanced 

Materials, Products and Processes https://erris.gov.ro/Centrul-de-Cercetare-pentru--2. 

De asemenea,in cadrul CCPD-CMMI - Corp A, Facultatea Construcții de Mașini și 

Management Industrial functioneaza si  Laboratorul de mecanică Fină și Nanotehnologii - 

Certificare CERTIND (certificat nr. 1751C/2008) cu recertificare ESYD-Grecia (certificat nr.  

284/2008) in Sistemul de Management si Asigurare a Calitatii SR EN ISO 9001:2001. In anul 

2018 acest laborator a fost dotat cu aparatura de ultima generatie in domeniul 3Dprinting si 

3D Scanning and Measuring prin intermediul proiectului de cercetare PNIII/Programul 

1/Subprogramul 1.2, Contract nr. 82PCCDI/2018 Responsabil Partener proiect complex și 

Responsabil Proiect P2 TUIASI: Formarea adaptivă a materialelor compozite pentru reperele 

din industria de automobile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eeris.gov.ro/
https://erris.gov.ro/CECIF
https://erris.gov.ro/Centrul-de-Cercetare-pentru--2


Anexa 2.9 
În cadrul domeniului de doctorat îşi  desfăşoară activitatea minimum trei conducători de 

doctorat (calitate obţinută conform legii) şi cel puţin 50% dintre aceştia (dar nu mai puţin 
de trei) îndeplinesc standardele CNATDCU aflate în vigoare la momentul realizării 

evaluării, necesare şi obligatorii pentru obţinerea atestatului de abilitare. 
 
 
In cadrul domeniului Inginerie Industriala activeaza 12 conducatori de doctorat ,titulari in 
IOSUD . Acestia 12 indeplinesc punctajele minimale  iar 8 indeplinesc integral*  
standardele in vigoare ale CNATDCU ,rezultand un procent de 66.66 % 
 
 Conducator de doctorat Punctaj 

necesar 
Punctaj obţinut 

1 *Prof.dr.ing Eugen Axinte 530 2613.12 
2 Prof.dr.ing Gheorghe Nagit  530 2192.9 
3 Prof.dr.ing Petru Dusa  530 1069.0 
4 Prof.dr.ing  Oana Dodun 530 1210.0 
5 *Prof.dr.ing Dumitru Nedelcu  530 4965.2 
6 *Prof.dr.ing Catalin Dumitras  530 1840 
7 Prof.dr.ing Neculai E.Seghedin  530 6285.3 
8 *Prof.dr.ing Mihaita  Horodinca  530 1440.9 
9 *Prof. Antonela Curteza 530 3708.6 
10 *Prof. Carmen Loghin 530 3489.55 
11 *Prof. Liliana Manea 530 3270.24 
12 *Prof. Mirela Blaga 530 3170.7 
 
 
* inclusiv cerinta de lucrari in zonele rosie/galbena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 2.10. 

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

 
 
 
Criteriul este indeplinit – din 17 conducatori de doctorat ,12 sunt titulari ai IOSUD 
,rezultand un procent de 70  % . 
 
 
 Conducator de doctorat 
1 Prof.dr.ing Eugen Axinte 
2 Prof.dr.ing Gheorghe Nagit  
3 Prof.dr.ing Petru Dusa  
4 Prof.dr.ing  Oana Dodun 
5 Prof.dr.ing Dumitru Nedelcu  
6 Prof.dr.ing Catalin Dumitras  
7 Prof.dr.ing Neculai E.Seghedin  
8 Prof.dr.ing Mihaita  Horodinca  
9 Prof. Antonela Curteza 
10 Prof. Carmen Loghin 
11 Prof. Liliana Manea 
12 Prof. Mirela Blaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Anexa 2.11. 
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. 

 
 Nume prenume Discipline din planul de invatamant al SD 
1 Axinte Eugen *Ecologie Industriala 

*Asigurarea Calitatii 
3 Horodinca Mihaita  *Cercetare experimentală asistată de calculator 
4 Seghedin Neculai  Etica si integritatea academica – disciplina obligatorie 
5 Slatineanu Laurentiu *Bazele cercetării științifice 
 Prof. dr. ing. Loghin 

Carmen 
 

*Metode si tehnici de cercetare in domeniul Inginerie 
Industriala 
*Studiul timpului (masterat, SIPC, V-S1) 
*Inovarea proceselor (masterat, SIPC, VI-S3) 

  
Prof. dr. ing. Curteza 
Antonela 
 

*Biomimetica si produsele textile 
*Sustenabilitate in industria de textile si confectii (master, PMI) 

 
 
 
 
* - discipline optionale ,la alegerea conducatorului de doctorat/doctorandului din planele de 
invatamant de licenta/master  
 
 
 



Anexa 2.12. 
∗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%. 
 
Criteriul este indeplinit 
In Domeniul Inginerie Industriala din cadrul CCPD CMMI / TPMI nu exista conducatori de 
doctorat care sa coordoneze  concomitent mai mult de 8 studenți doctoranzi sau  mai mult 
de 12, aflați în perioada studiilor universitare de doctorat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2.13. 
A.3.2.1. Cel puţin 50% din conducătorii de doctorat din domeniul supus evaluării prezintă minimum 5 

publicaţii indexate Web of Science sau ERIH în reviste cu factor de impact sau alte realizări, cu semnificaţie 
relevantă pentru domeniul respectiv, în care se regăsesc contribuţii de nivel internaţional ce relevă un progres 
în cercetarea ştiinţifică-dezvoltare-inovare pentru domeniul evaluat. Conducătorii de doctorat menţionaţi au 

vizibilitate internaţională în ultimii 5 ani, constând în: calitatea de membru în comitetele ştiinţifice ale 
publicaţiilor şi conferinţelor internaţionale; calitatea de membru în board-urile asociaţiilor profesionale 

internaţionale; calitatea de invitat în cadrul conferinţelor sau grupurilor de experţi desfăşurate în străinătate 
sau calitatea de membru al unor comisii de susţinere a unor teze de doctorat la universităţi din străinătate sau 

în cotutelă cu o universitate din străinătate. Pentru domeniile fundamentale Arte şi Ştiinţa sportului şi educaţiei 
fizice, conducătorii de doctorat vor proba vizibilitatea internaţională în ultimii 5 ani prin calitatea de membru 
în board-urile asociaţiilor profesionale, prin calitatea de membru în comitetele de organizare a evenimentelor 

artistice şi competiţiilor internaţionale, respectiv prin calitatea de membru în jurii sau echipe de arbitraj in 
cadrul evenimentelor artistice sau competiţiilor internaţionale. 

 
 Nume prenume Realizari  
1 Axinte Eugen H index (WoS)= 9 10 lucrari ISI zona rosie 

 
S Zhai, E Axinte, S Wang, W Wang, Q Xing, Yan Wang Effects of pre compression on 
the microstructure, mechanical properties and corrosion resistance of 
Cu47.5Zr47.5Al5 bulk metallic glasses Journal of Non-Crystalline Solids Volume 
481, 1 February 2018, Pages 383-390 
Ge, W., Li, B., Axinte, E., Zhang, Z., Shang, C., & Wang, Y. (2017). Crystallization 
and Corrosion Resistance in Different Aqueous Solutions of Zr50. 7Ni28Cu9Al12. 3 
Amorphous Alloy and Its Crystallization Counterparts. JOM, 69(4), 776-783. 
Shang, C., Axinte, E., Sun, J., Li, X., Li, P., Du, J., ... & Wang, Y. (2017). CoCrFeNi 
(W 1− x Mo x) high-entropy alloy coatings with excellent mechanical properties and 
corrosion resistance prepared by mechanical alloying and hot pressing 
sintering.Materials & Design, 117, 193-202. 
Zhang, Z., Axinte, E., Ge, W., Shang, C., & Wang, Y. (2016). Microstructure, 
mechanical properties and corrosion resistance of CuZrY/Al, Ti, Hf series high-entropy 
alloys. Materials & Design, 108, 106-113 
Z Sun, Q Xing, E Axinte, W Ge, J Leng, Y Wang Formation of highly thermal stable 
Al 88 Ni 6 Y 6 amorphous composite by graphene addition design, 2015, Materials & 
Design 81, 59-64 (IF =3.5) 
3 lucrari ISI zona galbena 
Jing Xu, Eugen Axinte, Zhengfeng Zhao, Yan Wang Effect of C and Ce addition on 
the microstructure and magnetic property of the mechanically alloyed FeSiBAlNi high 
entropy alloys, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume 414, September 
2016, Pages 59–68  (IF=1.970) 
L. Z. Zhao, R. J. Xue, Z. G. Zhu, Z. Lu, E. Axinte, W. H. Wang, and H. Y. Bai  
Evaluation of flow units and free volumes in metallic glasses   Journal of Applied 
Physics 116, 103516 (2014); 
Corina Fetecau, M. A. Imran, E. Axinte and C. Fetecau. On the energetic balance for 
the flow of an Oldroyd-B fluid induced by a constantlyaccelerating plate. Zeitschrift 
für Angewandte Mathematik und Physik (ZAMP), 2010, Volume 61, Number 6, Pages 
1085-1095. 
 
Editorial Board Materials and Design -Elsevier( IF-4.525, WoS)  
Editorial Board Recent Patents in Materials Science (Scopus)  
Editorial Board Modern Mechanical Engineering  
Membru in 3 comisii de doctorat in strainatate -  Anna Chennai Univ. India  
Membru Comisie de grad didactic lecturer to associate professor (promotion of  Dr. 
Mohammad Al Zubi to the rank of Associate Professor (  Decision CD/3/162 -
09/07/2018, Appointment and Promotion Committee –Tafila Technical University , 
The Hashemite Kingdom of Jordan)  

2
. 

Nedelcu Dumitru H index (WoS)=5 
 
A). Publicații indexate WoS-Jurnale ISI cu factor de impact 
1. Esteban Broitman, Dumitru Nedelcu, Simona Mazurchevici, Hervè Glenat, Stefano 



Grillo, (2018), Tribological and Nanomechanical Behaviour of Liquid Wood, ASME, 
Journal of Tribology,  141(2), Paper No: TRIB-18-1012, doi: 10.1115/1.4041074, 
factor de impact 1,787 
2. S Mazurchevici, F Quadrini, D Nedelcu, The liquid wood heat flow and material 
properties as a function of temperature, Materials Research Express 5(3), 035303, 
factor de impact 1,151 
3. D Nedelcu, NM Lohan, I Volf, R Comaneci, (2016), Thermal behaviour and 
stability of the Arboform® LV3 nature liquid wood, Composites Part B: Engineering 
103, 84-89, factor de impact 4,920 
4. Dumitru Nedelcu, Loredana Santo, Antonio Gabriel Santos, Plavanescu Simona, 
(2015), Mechanical Behaviour Evaluation of Arboform Material Samples by Bending 
Deflection Test, Materiale Plastice, 52(4), pp. 423-426, factor de impact 1,248. 
5. Radu Comăneci, Luchian Zaharia, Dumitru Nedelcu (2015), Combining circular-
to-rectangular direct extrusion and equal channel angular pressing: analysis and 
simulation, IJEMS, Vol. 22, pp. 527-533, factor de impact 0,543.  
6. Viorel Paunoiu, Mamane Abdou Saadatou, Dumitru Nedelcu, Mircea Octavian, 
(2015), Experimental and numerical investigations of sheet metal circular bending, 
IJEMS, Vol. 22, pp. 487-496, factor de impact 0,543. 
7. Dumitru Nedelcu, Simona Plavanescu (Mazurchevici), Viorel Paunoiu 
(2015), Study of Microstructure and Mechanical Properties of Injection Molded 
Arboform Parts, IJEMS, Vol. 22, pp. 534-540, factor de impact 0,543. 
8. Dumitru Nedelcu, Radu Comaneci, (2014), Microstructure, Mechanical Properties 
and Technology of Samples obtained by Injection from Arboblend, Special Issue 
on Evolution of Engineering, Technologies and Materials, Indian Journal of 
Engineering & Materials Sciences, Vol. 21, June 2014, pp. 272-276, factor de impact 
0,543 
9. Teodor Daniel Mîndru, Dumitru Nedelcu, (corresponding author), (2014), Study of 
microindentation and diffrential scanning calorimetry of reinforced polyamide, Special 
Issue on Evolution of Engineering, Technologies and Materials, Indian Journal of 
Engineering & Materials Sciences, Vol. 21, June 2014, pp. 333-340, factor de impact 
0,543. 
10. Dumitru Nedelcu, Ciprian Ciofu, Nicoleta Monica Lohan, (2013), 
Microindentation and Differential Scanning Calorimetry of “Liquid Wood”, 
Composites Part B: Engineering, doi: 10.1016/j.compositesb.2013.05.024 , vol. 55, pp. 
11-15, factor de impact 4,920. 
11. Dumitru Nedelcu, (2013), Investigation on microstructure and mechanical 
properties of samples obtained by injection from Arbofill, Composites Part 
B: Engineering, Volume 47, April 2013, pp. 126–129, doi: 
10.1016/jcompositesb.2012.11.023, factor de impact 4,920. 
12. Dumitru Nedelcu, Ioan Carcea, (2013), Technology for Obtaining Samples of 
Layered Composite Material with Metallic Matrix, Metals and Materials International, 
Vol. 19, No. 1, pp. 105~112, doi: 10.1007/s12540-013-1017-2, factor de impact 1,579. 
13. Ioan Carcea, Dumitru Nedelcu, (2012), Technology for obtaining composite 
material with metallic matrix and Si-C particles, Materials and Manufacturing 
Processes, Vol. 27, Issue 6, ISSN 1042-6914, pp. 694-701, published by: Taylor & 
Francis, DOI: 10.1080/10426914.2011.602786, factor de impact 1,629. 
14. Dumitru Nedelcu, I. Carcea, L. Tabacaru, C. Ciofu, (2011), Some aspects of 
processing and properties of composite material with Si-C particles, Acta Physica 
Polonica A, 120 (2), ISSN 0587-4246, pp. 344-348, factor de impact 0,530. 
 
B). Vizibilitate internațională 
B1). Calitatea de membru in comitete științifice la jurnale/conferințe: 
Membru la reviste ISI 
1. Guest Editor, International Journal of Materials & Product Technology (IJMPT), SI-
2014: ISSN 0268-1900 
2. Guest Editor, International Journal of Materials & Product Technology (IJMPT), SI-
2015: ISSN 0268-1900 
3. Guest Editor, Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, SI-2014, 
Evolution of Engineering, Technologies and Materials  (IJEMS): ISSN 0971-4588 
4. Editor, Indian Journal of Engineering & Materials Sciences,  ISSN 0971-4588 
Membru comitete ştiinţifice la conferinţe ISI 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmpt
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmpt
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmpt
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmpt
http://www.niscair.res.in/sciencecommunication/researchjournals/rejour/ijems/ijems0.asp
http://www.niscair.res.in/sciencecommunication/researchjournals/rejour/ijems/ijems0.asp
http://www.niscair.res.in/sciencecommunication/researchjournals/rejour/ijems/ijems0.asp


1. PCM2014, Ningbo, China; 2. PCM2015, Beijing, China; 3. AMPT2015, Madrid-
Spain;  4. PCM2016, Hangzhou-China;  5. MSE, Sibiu-Romania;  6. ModTech2009-
New Face of TMCR, Iasi, Romania;  7. ModTech2010-New Face of TMCR, Slanic 
Moldova, Romania;  8. ModTech2013, Sinaia, Romania; 9. ModTech2015, Mamaia, 
Romania 
Membru la reviste BDI 
1. Editor sef, International Journal of Modern Manufacturing Technologies 
2. Journal of Applied Sciences in Environmental Sanitation, Sepuluh Nopember 
Institute of Technology (ITS), Surabaya, Indonesia, www.trisanita.org 
3. Journal of Applied Technologies in Environmental Sanitation, Sepuluh Nopember 
Institute of Technology (ITS), Surabaya, Indonesia, www.trisanita.org 
4. Journal Wybrane problem inzynierskie, Gliwice-Polonia 
5. Editor sef, Advanced Engineering Forum, Trans Tech Publications Inc., Switzerland 
6. 1. Editor, Fizica şi Tehnică: procese, modele, experimente, Universitatea de Stat 
“Alecu Russo” din Bălti, Republica Moldova 
7. Editor, Journal of Mechanics Engineering and Automation (JMEA), ISSN: 2159-
5275, USA 
Membru comitete ştiinţifice la conferinţe BDI 
1. ACME2014, Iasi-Romania; 2. Machine-Building and Technosphere of the XXI 
Century, Sevastopol-Ukraine2013; 3. ModTech-New Face of TMCR, Iasi-Chisinau-
Belgrade; 4. NewTech2011, Galati-Brno; 5. Satee 2010, Alba Iulia; 6. Satee2012, Alba 
Iulia; 7. Satee2014, Alba Iulia-Romania; 8. Tehnomus2011, Suceava-Romania; 9. 
Tehnomus2013, Suceava-Romania; 10. Tehnomus2015, Suceava-Romania; 8. 
MecaHitech2015, Bucharest-Romania; 11. Selected Engineering Problems2011, 
Gliwice- Poland; 12. Selected Engineering Problems2012, Gliwice- Poland; 13. 
Selected Engineering Problems2013, Gliwice- Poland; 14. Selected Engineering 
Problems2014, Gliwice- Poland; 15. Selected Engineering Problems2015, Gliwice- 
Poland; 16. ICCCI2012, Kurashiki, Japan; 17. ICCCI2015, Kurashiki, Japan; 18. 
POLCOM2014, Bucharest-Romania;  
19. ACAIII2014, Belgrad; 20. PPE2007, Galati-Romania; 21. PPE2009, Galati-
Romania; 22. PPE2015, Galati-Romania; 23. Light2015, Balti-Republic of Moldova; 
24. Oproteh2011, Bacau; 25. OPROTEH2013, Bacau-Romania; 26. OPROTEH2015, 
Bacau-Romania. 
 
B2). Membru în structurile de conducere ale asociațiilor profesionale 
Preşedinte, Asociaţia Profesională în Tehnologii Moderne de Fabricaţie, ModTech, Iaşi 
 
B3). Invitați la conferințe 
1. POLCOM2018, 1-2 Noiembrie, Bucuresti, Romania, Plenary Speaker 
2. ICCCI2018, 9-12 Iulie, Kurashiki, Japonia, Invited Speaker; 
3. AMPT2015, December 13-17, Madrid, Spania; Invited Speaker; 
4. ICCCI2015, 3D Printing of “Liquid Wood”, July 7-10, 2015, Kurashiki, Japan; 
Invited Speaker; 
5. MSE2015, June 3-6, Sibiu, Romania; Plenary Speaker; 
6. ACAIII, Biodegradable Composite Materials, September 29-October 1, 2014, 
Belgrade, Serbia; Invited Speaker; 
7. PCM2014, May 27-29, Ningbo, China, Injection of “Liquid Wood”: Samples 
Microstructure and Properties; Keynote Speaker; 
8. SATEE2014, 16-18 October, Alba Iulia, Romania; Plenary Speaker; 
9. Machine-Building and Technosphere of the XXI Century, September 16-21, 2013, 
Sevastopol, Ukraine, Microindentation and differential scanning calorimetry of liquid 
wood reinforced with aramid fibers, Plenary Speaker; 
10. OPROTEH2013 International Conference, 23-25 May, 2013, Bacau-Romania, The 
Liquid Wood – Material that will Replace Plastics in the Near Future, Plenary 
Speaker; 
11. European Project FSD-76/RMT-0/2010, 23-25.10.2012, Silesian University of 
Technology, Gliwice, Poland, From Metal Matrix Composite to Biodegradable 
Composite used in Mechanical Engineering, Invited Speaker; 
12. Selected Engineering Problems International Seminar, Politechnika Slaska, 
October 25-26, 2012, Gliwice-Poland, Investigation on Structure and Mechanical 
Properties of Samples Obtained by Injection from Liquid Wood, invited Speaker; 

http://www.trisanita.org/
http://www.trisanita.org/


13. ICCCI 2012 International Conference, 2-5 September, Kurashiki-
Japan, Investigation on Structure and Mechanical Properties of Samples Obtained 
from Arbofill by Injection Process Compared with Polyamide 6.6 Nature Reinforced 
with Glass Microsphere, Invited Speaker; 
14. Selected Engineering Problems International Seminar, Politechnika Slaska, April 
27-28, 2011, Gliwice-Poland, The Structural Analysis of Composite Materials 
Reinforced with SI-C Particles, Invited Speaker; 
Profesor invitat: 
15.Graduate School of Bio-Applications and Systems Engineering, Tokyo University 
of Agriculture & Technology, Institute of Engineering, Tokyo, Japan, August-
September 2012; 
16. Joining and Welding Research Institute, Osaka University, Osaka, Japan, July, 
2015 
17. Institutul de Tehnologie din Grenoble, Franta, 2016 
18. Universitatea Silesiană de Tehnologie, Facultatea de Mecanică, Gliwice, Polonia, 
2017 
 
B4). Membru în comisii de doctorat din străinătate 
1). Decizie nr. 2182/12.09.2017, SV National Institute of Technology, Surat, India 
2). Decizie nr. 3651/12.02.2018, SV National Institute of Technology, Surat, India 
 
B5). Conducere în cotutelă cu o universitate din străinătate 
-Drd. Justina Motas - an I, cotutelă cu Universitatea Tor Vergata, Roma, Italia, prof. 
Fabrizio Quadrini, în curs de semnare. 

 Lupescu 
Octavian  

H index = 2 
Scientific Committee for the International Conference on Innovative Manufacturing 
Engineering & Energy, ImanE&E 2018-2013 
Editorial Board for the Proceedings of the Intenational Conference on Innovative  
Manufacturing Engineering (Applied Mechanics and Materials, Trans Tech 
Publications, Switzerland, 2014-2013) 

 Slatineanu 
Laurentiu  

H index (WoS)= 4 
Membru al comitetelor editoriale ale unor publicaţii ştiinţifice periodice (Journal of 

Modern Manufacturing Technology - India, International Journal of Material 
Forming – Franţa (fost membru), Academic Journal of Manufacturing Engineering – 
România, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi – România, Mechanika – Polonia, 
International Journal of Modern Manufacturing Technologies – Romania, Journal of 
Mechatronics and Intelligent Manufacturing - S.U.A., Revista de Tehnologii 
Neconvenționale - Nonconventional Technologies Review – Romania, Annals of the 
Oradea University.
Fascicle of Management and Technological Engineering - Romania 

Preşedinte al Filialei Iaşi a Asociației Române pentru Tehnologii Neconvenţionale 
(ARTN) 
Membru în comitetele de organizare sau în comitetele științifice ale unor conferințe si 
simpozioane din România, Republica Moldova, Ucraina, Franța (ESAFORM 2016), 
Austria (ESAFORM 2015), Italia (ESAFORM 2018), Irlanda (ESAFORM 2017) 

 Dusa Petru  Se menţionează calitetea de membru în comitetele ştiinţifice ale conferinţelor: 
• ICAD2017 – The 11th International Conference on Axiomatic Design 
• ICAD2018 – The 12th International Conference on Axiomatic Design 

 
 Prof. dr. ing. 

Curteza Antonela 
 

Hong Y., Zeng X., Bruniaux P.,  Curteza A., Stelian M., Chen Y., Garment opening 
position evaluation using kinesiological analysis of dressing activities: case study of 
physically disabled people with scoliosis (PDPS), TEXTILE RESEARCH 
JOURNAL   Volume: 88   Issue: 20   Pages: 2303-2318   Published: OCT 2018, IF - 
1.758, Q1 - zona roșie 
Paras, M. K., Wang L., Chen Y., Curteza A.,  Pal R., Ekwall D., A Sustainable 
Application Based on Grouping Genetic Algorithm for Modularized Redesign Model 
in Apparel Reverse Supply Chain, 
SUSTAINABILITY,   Volume: 10   Issue: 9     Article Number: 3013   Published: SEP 
2018, Impact Factor – 2,177, Q2 - zona galbenă 
Hong Y., Bruniaux, P., Zeng, X., Curteza A., Liu K., Design and evaluation of 
personalized garment block for atypical morphology using the knowledge-supported 
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virtual simulation method, TEXTILE RESEARCH 
JOURNAL   Volume: 88   Issue: 15   Pages: 1721-1734   Published: AUG 2018, IF - 
1.758, Q1 - zona roșie 
Paras M. K., Ekwall D., Pal R., Curteza A.,  Chen Y., Wang L., An Exploratory Study 
of Swedish Charities to Develop a Model for the Reuse-Based Clothing Value Chain, 
SUSTAINABILITY   Volume: 10   Issue: 4     Article Number: 1176   Published: APR 
2018, Impact Factor – 2,177, Q2 - zona galbenă 
Hong Y., Bruniaux P., Zeng X., Liu K., Curteza A., Chen Y., VISUAL-
SIMULATION-BASED PERSONALIZED GARMENT BLOCK DESIGN METHOD 
FOR PHYSICALLY DISABLED PEOPLE WITH SCOLIOSIS (PDPS), AUTEX 
RESEARCH JOURNAL,   Volume: 18   Issue: 1   Pages: 35-45   Published: MAR 
2018, Impact Factor – 1,027,  Q2 - zona galbenă 

 
 Prof. dr. ing. 

Blaga Mirela 
 

I.R. Radulescu, L. Almeida, Z. Stjepanovic, M. Blaga, P. Dufkova, E-learning in 
advanced textiles, Industria Textilă, 3/2017, pp.228-234, 
http://www.revistaindustriatextila.ro/images/2017/Industria%20Textila%203_2017%2
0web.pdf 
G. Ertekin , N. Oğlakcioğlu, A. Marmarali, H. Kadoğlu, M.Blaga, R. Ciobanu, 
A.Mihai, M. Costea, Analysis of knitted footwear linings for diabetic patients, Tekstil 
ve Konfeksiyon 26(4), 2016, pp.358-367, Fi/ 2016=0.287 
(http://dergipark.gov.tr/download/article-file/266691) 
Blaga, M., Ciobanu, A.R., Marmarali, A., Ertekin, G., Çelik, P., Investigation of the 
physical and thermal comfort characteristics of knitted fabrics used for shoe linings, 
Tekstil ve Konfeksiyon, Volume: 25 Issue: 2 / April-June 2015,  pp.111-118, ISSN 
1300-3356, Fi/ 2016=0.287, http://www.tekstilvekonfeksiyon.com/archive-25-2-
38.html 
 D. Rant, A. R. Ciobanu, M. Blaga, Alenka Pavko-Cuden, Compression of Foldable 
Links-links Knitted Structures, Tekstil ve Konfeksiyon, 2014, 24(4), pp. 349-355, 
ISSN 1300-3356, Fi/2016=0.287, 
http://www.tekstilvekonfeksiyon.com/en/compression-of-foldable-links-links-knitted-
structures-512.html 

 Prof. dr. ing. 
Manea Liliana 
Rozemarie 

 

 
Manea L.R., Sandu I.,  Study concerning the processability of polyetherimide (PEI) 
solution for obtaining nanofibers, Revista de Chimie, 66, nr. 12, 2015, ISSN: 0034-
7752, FI = 0.81 http://www.revistadechimie.ro/archive.asp 
Manea, L.R., Nechita, E., Sandu,I.,Electrospinning of PolyetherimideSolution: Effect 
of  Nozzle Sizes on the Diameter of the Fiber, Revista de Chimie, 66, nr. 11, 2015, 
p.1841-1846, ISSN: 0034-7752, FI = 0.81; http://www.revistadechimie.ro/archive.asp 
Manea, L.R., Sandu,I., Analysis of Electrospun Nanofibers Flaws from Polymeric 
Solution of Polyetherimide,Revista de  Chimie, 66, no. 10, 2015, p. 1622-1627, ISSN: 
0034-7752,  FI = 0.81; http://www.revistadechimie.ro/archive.asp 
Manea L.R., Cramariuc B., Cramariuc R., Scarlet R., Sandu I., Popescu V., Equipment 
for obtaining polimeric nanofibers by electrospinning technology, II. The obtaining 
polimeric nanofibers, MaterialePlastice, 52, no. 2, 2015, p. 180-185, ISSN: 0025-5289,  
FI =0.824; http://www.revmaterialeplastice.ro/archive.asp 
ManeaL.R., Danu C., Sandu I., Effect of the applied electric voltage and flow rate on 
electrospun fibers diameter, Revista de chimie, 66,  no. 6, 2015, p .868-873, ISSN: 
0034-7752,  FI = 0.81; http://www.revistadechimie.ro/archive.asp 

 
 Prof. dr. ing. 

Cioară Ioan 
 

Marin, E., Barbuta, M., Ciobanu, L., Cioara, I., Study regarding the optimization of the 
mechanical behaviour of glass fibre reinforced, Journal of optoelectronics and 
advanced materials, vol.16, Issue 11-12, pag.1411-1417, noiembrie-decembrie 2014, 
Q3 – zona gri 
Arnautu I., Cioara I., ArahPaint a powerful designing tool for textile repeat patterns, 
12th International Conference eLearning and Software for Education, vol.3, Bucuresti, 
2016 
Marin E., Barbuta, M., Ciobanu, L., Cioară, I., Practical issues related to the processing 
of fibre reinforced concrete made with recycled materials, 14th SGEM  GeoConference 
on Energy and Clean Technologies, Proceedings ISBN 978-619-7105-16-2/ISSN 
1314-2704, vol.2, pp.191-198, Albena, Bulgaria, 2014, DOI: 
10.5593/SGEM2014/B42/S18.025 
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 Prof. dr. ing. 

Loghin Maria 
Carmen 

 

Abtew, M.A., Boussu, F., Bruniaux, P., Loghin, C., Cristian, I., Chen, Y., Wang, L., 
Influences of fabric density on mechanical and moulding behaviours of 3D warp 
interlock para-aramid fabrics for soft body armour application, Composite Structures, 
Volume 204, 15 November 2018, Pages 402-418 (IF 4.101 Q1 2018), ISSN: 0263-
8223, DOI: 10.1016/j.compstruct.2018.07.101 
Abtew, M.A., Boussu, F., Bruniaux, P., Loghin, C., Cristian, I., Chen, Y., Wang, L., A 
systematic pattern generation system for manufacturing customized seamless multi-
layer female soft body armour through dome-formation (moulding) techniques using 
3D warp interlock fabrics, Journal of Manufacturing Systems, Volume 49, October 
2018, Pages 61-74, (IF 3.69 Q1 2018), ISSN: 0278-6125, DOI: 
10.1016/j.jmsy.2018.09.001 
Abtew, M.A., Bruniaux, P., Boussu, F., Loghin, C., Cristian, I., Chen, Y., Wang, L., 
Female seamless soft body armor pattern design system with innovative reverse 
engineering approaches, International Journal of Advanced Manufacturing Technology 
(IF 2.601 Q2 2018), ISSN: 0268-3768, DOI: 10.1007/s00170-018-2386-y 
Abtew, M.A., Bruniaux, P., Boussu, F., Loghin, C., Cristian, I., Chen, Y., 
Development of comfortable and well-fitted bra pattern for customized female soft 
body armor through 3D design process of adaptive bust on virtual mannequin, 
Computers in Industry (IF 2.850, Q2 2018), ISSN: 0166-3615, Volume 100, September 
2018, Pages 7-20, DOI: 10.1016/j.compind.2018.04.004 
Abtew, M.A., Boussu, F., Bruniaux, P., Loghin, C., Cristian, I., Chen, 
Y., Wang, L., Forming characteristics and surface damages of stitched 
multi-layered para-aramid fabrics with various stitching parameters for 
soft body armour design, Composites Part A: Applied Science and 
Manufacturing (IF 4.514 Q1 2018), ISSN: 1359-835X, Volume 109, 
June 2018, Pages 517-537  

• Vizibilitate internaționalã 
 

Citãri în publicatii ISI  
Prof. dr. ing.  Curteza Antonela 
http://apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&SID
=F2GrSsvKcHUMLleg2lg&page=1&cr_pqid=1&viewType=summary&colName=WOS 
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Prof. dr. ing. Blaga Mirela 

 
http://apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&

SID=F2GrSsvKcHUMLleg2lg&page=1&cr_pqid=4&viewType=summary&colName=WOS 
 

 
 

 
Prof. dr. ing. Manea Liliana Rozemarie 

http://apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&
SID=F2GrSsvKcHUMLleg2lg&page=1&cr_pqid=7&viewType=summary&colName=WOS 
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Prof.dr.ing Eugen Axinte 
http://apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&SID
=C4YSLQQN7Vzjz7aUyc1&page=1&cr_pqid=1&viewType=summary&colName=WOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.dr.ing Dumitru Nedelcu - 
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• Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale şi Profesor invitat (exclusiv ERASMUS) 
 

Prof. dr. ing. Curteza Antonela 
1. Profesor invitat - Saxion University of Applied Sciences of Enschede, Olanda, Research Centre 

Design and Technology, 2-6 aprilie, 2012, 3 prelegeri: 
-The concept of eco or sustainable fashion; 
-The evolution of the Romanian Fashion Industry 
-Biomimetics- developing new textile products. 

2. Profesor invitat - Izmir University of Economics – Faculty of Fine Arts and Design – -Fashion and 
Textile Design Department, 10-16 noiembrie 2013, 2 prelegeri: 
-The Romanian Fashion Industry 
-Biomimetics- developing new textile products. 

3. Profesor invitat – Universitatea Tehnica a Moldovei, Chisinau, ZIP House, 30.06 – 01.07.2016, 1 
prelegere: 
-The concept of eco or sustainable fashion. 

Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, 
organizator de manifestări ştiinţifice/ Recenzent pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale indexate ISI 
 

Reviste indexate ISI 
 
Prof. dr. ing. Loghin Maria Carmen 

1. Membrã în Colegiul de redacție al revistei Industria Textilã (ISI) 
2. Membrã în Colegiul de redacție al revistei AUTEX Research Journal (ISI) 

 
Prof. dr. ing. Curteza Antonela 

3. Recenzent pentru revista Autex Research Journal, ISSN 1470-9589, eISSN 2300-
0929, 5-year IF: 1.027, Q2 – zona galbenă, ISI 

4. Recenzent pentru revista Industria Textilă, ISSN 1222–5347, IF 2017/2018: 0.438, ISI 

Prof. dr. ing. Blaga Mirela 
5. Scientific reviewer for Textile Research Journal, Materials Technology, Research 

Journal of Textile&Apparel, Indian Journal of Fiber and Textile Research , Journal of 
Thermoplastic Composite Materials, Tekstil&Konfeksion, Journal of Applied Polymer 
Science, Acta Chimica Slovenica, Fibers and Polimers, Journal of the Institution of 
Engineers, Industria Textila,  Advanced Engineering Materials, Autex Research 
Journal, Journal of Tissue Viability, Composite Structures. 

 
• Acorduri co-tutela / dublă diplomă 

 
Acorduri colaborare / cercetare Nr. 

crt. Universitatea parteneră Conducător doctorat Doctorand  Tip acord 

1 

Politecnico di Torino 
(Italia) 
Universitatea Soochow 
(China) 

Loghin Carmen Manuela MIHĂILIASA  Acord SMDTex 

2 Universitatea Lille 1 
(Franta) Curteza Antonela Yan HONG (China) Acord SMDTex 



Universitatea Soochow 
(China) 

3 

Universitatea din Boras 
(Suedia) 
Universitatea Soochow 
(China) 

Curteza Antonela Manoj Kumar PARAS 
(India) Acord SMDTex 

4 

Universitatea Lille 1 
(Franta) 
Universitatea Soochow 
(China) 

Curteza Antonela Melissa Monika 
WAGNER (Germania) Acord SMDTex 

5 

Universitatea din Boras 
(Suedia) 
Universitatea Soochow 
(China) 

Loghin Carmen Malkie Getnet 
TADESSE (Etiopia) Acord SMDTex 

6 

Universitatea Lille 1 
(Franta) 
Universitatea Soochow 
(China) 

Loghin Carmen Marzieh Javadi 
TOGHCHI (Iran) Acord SMDTex 

7 

Universitatea Lille 1 
(Franta) 
Universitatea Soochow 
(China) 

Loghin Carmen Mulat Alubel ABTEW 
(Etiopia) Acord SMDTex 

8. 

Germania - University of 
Dresden, Institute of Textile 
Machinery and High 
Performance Textile, Prof. 
Sybille Krzywinski  

Curteza Antonela Bianca Aluculesei  Acord de cotutelă 

9 
Universitatea Tor Vergata 
din Roma, prof. Fabriyio 
Quadrini 

Dumitru Nedelcu Justina Motas Acord cotutela 

 
 

 
 

 
 



Anexa 2.14. 
∗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. 
 
Criteriul este indeplinit - Toti conducatorii de doctorat arondati domeniului Inginerie 
Industriala 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. 
 
 Conducator de doctorat H 

WoS 
Punctaj  

5 ani  
Punctaj 
necesar 

{Punctaj 5 ani /530} 
x100 [%] 

1 Prof.dr.ing Eugen Axinte 9 168.64 530 31.8  % 
2 Prof.dr.ing Gheorghe Nagit  3 251.65 530 47 % 
3 Prof.dr.ing Octavian Lupescu 1 182.8 530 34.5% 
4 Prof.dr.ing Petru Dusa  2 139.2 530 26.2% 
5 Prof.dr.ing  Oana Dodun 4 160.01 530 30% 
6 Prof.dr.ing Dumitru Nedelcu  5 2186,4 530 412,52% 
7 Prof. emerit.Laurentiu Slatineanu  4 149.91 530 28% 
8 Prof.dr.ing Catalin Dumitras  3 315.73 530 59.57% 
9 Prof.dr.ing Neculai E.Seghedin  2 2070.3 530 390 % 
10 Prof.dr.ing Mihaita  Horodinca  6 240.34 530 45.3% 
11 Prof. Antonela Curteza 4 1325.87 530 250% 
12 Prof. Carmen Loghin 5 924.83 530 174.5% 
13 Prof. Liliana Manea 6 1609.73 530 303.72% 
14 Prof. Mirela Blaga 3 1589.76 530 299.95% 
15 Prof. Ioan Cioara 2 382.35 530 72.14% 
 



Anexa 2.15. 
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 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.  
 

Criteriu neîndeplinit. 
In ultimii 5 ani în cadrul domeniului au fost un număr de 103 locuri finanțate de la bugetul de stat. 
In această perioadă au fost 16 absolvenți de la alte instituții reprezentand un raport de 0,16. 

 
 

Doctorand/Provenienta   Conducator de doctorat 

1 
 Prof.Dumitru Nedelcu 

1. Claudiu Burian, absolvent master Universitatea Tehnică din Târgu 
Mureş 
2. Elena Puiu Costescu, absolvent master la Universitatea „Al. I. Cuza” 
din Iaşi 
 

2 Prof. dr. ing.Loghin Carmen 
 

Zoltan Keresztesz 
Andreas Widmann (Univ. of Bolzano, Italy) 
Claudia Udrescu (POLITO, Italy) 
Malkie Getnet TADESSE (University of Bahir Dar, Etiopia) 
Marzieh Javadi TOGHCHI (Iran) 
Mulat Alubel ABTEW (NIFT, India) 
Aijinkya Powar (India) 

3 
Prof. dr. ing. Curteza 
Antonela 
 

Yan Hong – China 
Manoj Kumar Paras – India 
Melissa Wagner – Germania 
Iris Peitzmeier – Germania 
Irimia Constantin Ciprian – absolvent Universitatea de Arte „George 
Enescu” Iași 

4 Prof. dr. ing. Cioara Ioan 
 

Chirila Mihai Maxim- absolvent de master in anul 2014 la Facultatea de 
Teologie Ortodoxa-Universitatea Ovidius din Constanta; in perioada de 
gratie pentru finalizarea tezei; 

 

Bulacu Cezar-Florin absolvent de master la Universitatea Lucian Blaga 
din Sibiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2.16 
B.1.2.2. Rata de renunțare/abandon a studenților doctoranzi la 2 ani de la admitere nu 

depășește 30%. 
 
Criteriul este indeplinit –  Din 94 doctoranzi admisi ,au abandonat 4.  
Media abandonului dupa 2 ani de stagiu este de 4.25 %  % 
Rata de renunţare/abandon a studenţilor doctoranzi la 2 ani de la admitere este sintetizată în 
tabelul de mai jos. 

 
Nr. retrași 
(admiși în 

2013) 

Nr. retrași (admiși 
în 2014) 

Nr. retrași 
(admiși în 

2015) 

Nr.retrasi  
Admisi in 2016 

 

TOTAL 0/25 2/22 2/26 0/21 

 Silitră Manuela  1   

 Ramona Hanu (Cimpoeșu)  1   

 Pascariu Andrei Octavian   1  

 Ungureanu Cătălin   1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2.17. 
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. 

 
Criteriul este indeplinit. - Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate cuprinde o serie  de 
discipline relevante pentru pregătirea în cercetarea științifică a doctoranzilor, dupa cum urmeaza : 
1. Metode și tehnici de cercetare în domeniul Inginerie Industrială- prof.dr.Carmen Loghin 
elaborare teză de doctorat ”Cercetări privind aplicarea procedeelor neconvenţionale de asamblare la realizarea 
subansamblelor şi produselor vestimentare” – planificare experiment, optimizare parametri 
tehnologici;;elaborare teză de abilitare ”Contributions to the development of functional textiles” – prelucrare 
date experimentale, interpretare rezultate; 
2. Bazele Cercetarii Stiintifice – prof.dr. L.Slatineanu 

• Transmiterea unor cunoştinţe şi formarea unor competenţe în legătură cu modul de identificare a unei 
teme de cercetare, de formulare a temei, de dezvoltare a cercetării ştiinţifice şi a aplicaţiilor practice ale acesteia  
Iniţierea şi familiarizarea cursanţilor în legătură cu aspectele concrete ale materializării unei cercetări ştiinţifice  
 
1. Sustenabilitate  
Prof. dr. ing. Curteza Antonela, în cadrul proiectului internațional FP7 – 2BFUNTEX  
(https://www.2bfuntex.eu/) a fost coordonatorul academic (https://www.2bfuntex.eu/mdt-sustainable-textiles) al 
echipei multidisciplinare MDT – Sustainable textiles și a realizat un material educațional/de instruire (încărcat pe 
site-ul proiectului) intitulat „Sustainable textiles” (http://www.2bfuntex.eu/database/training-materials). De 
asemenea, Prof. dr. ing. Curteza Antonela a coordonat și încă mai coordonează teme ale doctoranzilor pe tema 
sustenabilității în cadrul proiectului internațional SMDTex - 532704-1-FR-2012-1-ERA MUNDUS-EMJD 
(http://smdtex.ensait.fr/doku.php?id=start): „Lanț valoric inversat bazat pe reutilizare pentru o industrie de 
confecții sustenabilă”, “Expectation and perception of consumers for (ethical) fashion brands and impact on the 
purchase behavior”, a publicat o serie de lucrări științifice și a introdus cursuri pe tema sustenabilității în 
industria modei la studiile de master. 

 
 
Planele de invatamant,fise de disciplina sunt prezentate detaliat in Anexa 2.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.2bfuntex.eu/
https://www.2bfuntex.eu/mdt-sustainable-textiles
http://www.2bfuntex.eu/database/training-materials
http://smdtex.ensait.fr/doku.php?id=start


 
Anexa 2.18. 

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. 
 
 
 
 
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate vizează „rezultatele învățării”, 
precizând competențele, deprinderile și atitudinile pe care studenții doctoranzi ar trebui să le 
dobândească după parcurgerea fiecărei discipline sau/si  prin activitățile de cercetare. 
IOSUD are create aceste mecanisme prin regulamentul CSUD unde sunt precizate aceste 
competenţe.Regulamentul CSUD este prezentat în Anexa 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2.19. 
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. 

 
 
In cadrul Şcolii doctorale există disciplina obligatorie,comuna pentru toti doctoranzii IOSUD- 
Etică și integritate academică susţinută de prof. Nicolae Seghedin şi prof. Mariana 
Gavrilescu. 
Fişa disciplinei este prezentată în continuare. 
 
 
http://www.doctorat.tuiasi.ro/doc/Planuri%20invatamant/Planuri%20invatamant%202018-
2019.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2.20. 
∗B.1.2.4. 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 indeplinit – pe toata durata pregatirii,doctoranzii beneficiaza de sprijinul unor comisii de 

indrumare formate din trei –patru cadre didactice/cercetatori stiintifici cu titlul stiintific de doctor . 

Intre doctoranzi si membrii comisiilor de indrumare exista contacte permanente si 

nemijlocite.Membrii comisiilor de indrumare pot face parte din comisiile de sustinere a 

rapoartelor si proiectelor de cercetare,fac parte din comisia de presustinere a tezei si in multe 

cazuri publica lucrari in coautorat cu doctoranzii .  

Datele pe larg sunt prezentate in Anexa 2.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2.21. 
B.3.1.1. Pentru domeniul evaluat se pun la dispoziţia comisiei de evaluare minimum un 

articol sau o altă contribuţie relevantă per student doctorand care a obţinut titlul de doctor 
în ultimii 5 ani. Din această listă, membrii comisiei de evaluare selectează pentru analiză, 

aleatoriu, 5 astfel de articole/contribuţii relevante per domeniu de studii universitare de 
doctorat. Articolele, astfel selectate şi analizate, vor primi un calificativ privind contribuţia 
originală la dezvoltarea domeniului, pe o scală de la 1 la 5. Cel  puţin trei articole trebuie să 

atingă pragul 3. 
 

Articolele in extenso sunt prezentate in anexa 2.21  
 

 
 Conducator 

de doctorat  
Doctorand /data Contributii  

1 Axinte Eugen  Chirileanu 
Marius Ioan 
/2013 

1. Chirileanu Marius Ioan, Gheorghiu Diana Antonia,  
Researches about Mechanical Characteristics of some steels 
Resistance Spot Welded,, Applied Mechanics and Materials 
,vol.371 (2013),pp.265-269 (Google Scholar ) 

2. Chirileanu Marius Ioan1, a, Ursache Marius2, b , Axinte 
Eugen1, c Achitei Dragos  Researches about the influence of 
surfaces roughness  on resistance spot welding (RSW)  results 
International Journal of Management, IT and Engineering, 
vol.3,issue 6,2013  http://www.ijmra.us (Google Scholar ) 

3. M Chirileanu, Nistoroschi  Georgiana, E Axinte - Researches 
on the failure modes under tensile forces of the Resistance Spot 
Welding (RSW) joints  International Journal of Engineering 
Research and Applications (IJERA), 2013 ,  ISSN: 2248-9622 ,  
Vol. 3, Issue 2, March -April pp.396-400  available on Google 
Scholar  

2 Lupescu 
Octavian 

Ana Bădănac 
2017 
 
Rusu Teodor  
Popa Ramona  

1. Alin Marian Pușcașu, Octavian Lupescu, Ana Bădănac 
,Comparative analysis of two cylindrical roller bearings design using 
finite element method (FEM) , International Journal of Modern 
Manufacturing Technologies, Vol. IX, No. 1 / 2017, ISSN 2067–3604 
2. Alin Marian Pușcașu, Octavian Lupescu, Ana Bădănac, Analysis of 
cylindrical roller bearings design in order to optimize the classical 
process using FEM  , MATEC Web of Conferences 112, IManE&E, 
2017, 06017 
3. Bădănac A., Paraschiv D., Lupescu O., Popa M., Ungureanu C., 
Bosoancă G., Wear and durability variation compared with thickness of 
cutting inserts coated with TiN thin layers, Nonconventional 
Technologies Review , Romanian Association of Nonconventional 
Technologies, Romania, 2016, ISSN 2359-8654 
4. Bădănac A., Lupescu O., Manole V., Ungureanu C., Popa M., Wear 
and Durability Variation Compared with Thickness of Cutting Inserts 
Coated with AlTiN Thin Films, Proceedings of the Intenational 
Conference ModTech 2016, IOPscience, Materials Science and 
Engineering, 145, 072002, (ISI Proceedings) 
5. Bădănac A., Lupescu O., Paraschiv D., Ungureanu C., Rotaru A., 
Durability  influence depending on the thickness and micro-hardness of 
AlTiN and TiN thin layers deposed on cutting inserts,  Proceedings of 
the Intenational Conference on Innovative Manufacturing Engineering 
IManEE 2016, IOPscience, Materials Science and Engineering, 161,  
012053, (ISI Proceedings) 
6. Bădănac A., Paraschiv D., Lupescu O., Popa M., Popa S., Influence 
of the thin layers thickness, deposited by PVD method on durability of 
the cutting inserts, Nonconventional Technologies Review , Romanian 
Association of Nonconventional Technologies, Romania, 2016, ISSN 
2359-8654 
7. Lupescu O., Bădănac A., Popa M., Ulianov C., Research upon Thin 



Layer Depositing on Cutting Iserts, Proceedings of the Intenational 
Conference on Innovative Manufacturing Engineering IManE 2015, 
Applied Mechanics and Materials, Trans Tech Publications, 
Switzerland, vol. 809-810, pp.339-344, 2015, ISBN: 978-3-03835-663-
9 
8. Ulianov C.,Araya K., Lupescu O., Bădănac A., Selection Tool for 
Dissimilar Materials Joining, Proceedings of the Intenational 
Conference on Innovative Manufacturing Engineering IManE 2015, 
Applied Mechanics and Materials, Trans Tech Publications, 
Switzerland, vol. 809-810, pp.473-478, 2015, ISBN: 978-3-03835-663-
9 
9. Rotariu C., Paraschiv D., Lupescu O., Lungu S., Bădănac A., 
Selection Tool for Dissimilar Materials Joining, Proceedings of the 
Intenational Conference on Innovative Manufacturing Engineering 
IManE 2015, Applied Mechanics and Materials, Trans Tech 
Publications, Switzerland, vol. 809-810, pp.195-200, 2015, ISBN: 978-
3-03835-663-9 
10. Rusu O.T., Lupescu O., Bădănac A., Prelucrarea prin frezare în 
regim de aşchiere cu viteze mari, Editura ModTech, 323 pp., Iaşi, 2015, 
ISBN 978-606-93704-0-7 
11. Bădănac A., Lupescu O., Manole V., Popa S., Some Researches 
Regarding the Durability of the Metal Carbide Cutting Inserts Coated 
with Ti Thin Layers, Proceedings of the Intenational Conference on 
Innovative  Manufacturing Engineering IManE 2014, Applied 
Mechanics and Materials, vol. 657, pp.281-285, Trans Tech 
Publications, Switzerland, 2014, ISBN-13: 978-3-03835-275-4 (ISI 
Proceedings) 
12. Bădănac A., Lupescu O., Manole V., Rusu O.T., Researches to 
Improving Tool Life of the Cutting Inserts Coated with Titanium Thin 
Layers, Academic Journal of Manufacturing Engineering, vol. 12, issue 
2, pp. 6-11, 2014, Timişoara, ISSN 1583-7904 (BDI: Index 
COPERNICUS) 
13. Rusu O.T., Lupescu O., Bădănac A., Milling of the Flat Surfaces 
by Using Milling Cutters with Spherical Head and the Undisengaged 
Chip Using 3D Graphics Software,  Buletinul Institutului  Politehnic din 
Iasi, Universitatea Tehnica “Gh.Asachi” din Iasi, Tomul LX(LXIV), 
Fasc.3, sectia Constructii de Masini, Iasi, pp. 25-38, 2014, Editura 
Politehnium, ISSN 1011-2855 (BDI: Index COPERNICUS, ULRICH) 
14. Rusu O.T., Lupescu O., Tănase (Iancu) P.V., Modeling the Area 
and Volume of the Undetached Chip at the Channels Milling Using a 
3D Software, Buletinul Institutului  Politehnic din Iasi, Universitatea 
Tehnica “Gh.Asachi” din Iasi, Tomul LX(LXIV), Fasc.3, sectia 
Constructii de Masini, Iasi, pp. 9-23, 2014, Editura Politehnium, ISSN 
1011-2855 (BDI: Index COPERNICUS, ULRICH) 
15. Rusu O.T., Lupescu O., Bălan A.C., Modeling the Frontal Tilt 
Angles and Sideways in the Milling process with Spherical Head Using 
a 3D Graphics Program, Buletinul Institutului  Politehnic din Iasi, 
Universitatea Tehnica “Gh.Asachi” din Iasi, Tomul LX(LXIV), Fasc.3, 
sectia Constructii de Masini, Iasi, pp. 39-45, 2014, Editura Politehnium, 
ISSN 1011-2855 (BDI: Index COPERNICUS, ULRICH) 
16. Lupescu O., Sava O., Tratamentul mecanic prin rotorulare a 
suprafeţelor cilindrice, Editura ModTech, 239 pp., Iaşi, 2013, ISBN 
978-606-92474-5-7 
17. Popa R., Lupescu O., Mentenanţa industrială prin utilizarea 
stocurilor de piese de schimb, Editura ModTech, 130 pp., Iaşi, 2013, 
ISBN 978-606-92474-7-1 

7 Nagit 
Gheorghe 

Chiorescu 
Dan/2015 

The analysis of the parameters for deep drawing of cylindrical parts Dan 
Chiorescu, E.Chiorescu and Sergiu Olaru MATEC Web Conf. 
Volume 178, 2018 
Numerical simulation with the finite element using the contact between 
the soil and the actively working 



bodyDanChiorescu, E.Chiorescu and Oana Dodun,MATEC Web Conf. 
Volume 112, 2017 
The Influence of Some Parameters on the Quality of Deep Drawing of 
Cylindrical Cups without a Blank Holder. CHIORESCU, Dan; NAGÎŢ, 
Gheorghe; DODUN, Oana,  Applied Mechanics & Materials . 2015, 
Vol. 809/810, p259-264. 6p. 
The Influence of Dimensional-Type Mathematical Model for 
Cylindrical Deep Drawing on the Distribution of Extreme Unitary 
Stresses , Dan Chiorescu *, Gheorghe Nagîț, Oana Dodun, Ștefan 
Mihalache,  Applied Mechanics and Materials, Vol. 657, pp. 168-172, 
2014 
 

 Dr.ing. Simona 
Nicoleta 
Plavanescu 
(Mazurchevici) 
(2016) 

1). Simona Plavanescu, Dumitru Nedelcu, Monica Lohan, (2014), 
Consideration on the micro-indentation and differential scanning 
calorimetry of arboform reinforced with aramid fibers, Advanced 
Materials Research, 837, 718-723, 
doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.837.718 
2). Simona Plavanescu (Mazurchevici), Biodegradable composite 
materials – arboform: a review, 2014, International Journal of Modern 
Manufacturing Technologies, VI(2), 63-84 
3). Simona Plavanescu, Fabrizio Quadrini, Dumitru Nedelcu, (2015), 
Tensile test for Arboform samples, Acta Universitatis Cibiniensis-
Technical Series, 66(1), doi: 10.1515/aucts-2015-0044, 147-152 
4). Dumitru Nedelcu, Loredana Santo, Antonio Gabriel Santos, 
Plavanescu Simona, (2015), Mechanical Behaviour Evaluation of 
Arboform Material Samples by Bending Deflection Test, Materiale 
Plastice, 52(4), 423-426, IF 0,824. 

 Dr.ing. Elena 
Puiu (Costescu) 
(2018): 
 

1). Elena Puiu, Nedelcu Dumitru, Lucia Vrăjitoriu, ”Transport 
”Phenomena In “Liquid Wood” Treated With a Complex Fluid Using 
the Scale Relativity”, Advanced Materials Research Vol. 1036 (2014) 
pp 77-82, Online available since 2014/Oct/01 at www.scientific.net, © 
(2014) Trans Tech Publications, Switzerland, 
doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1036.77 
2). Elena Puiu Costescu, Simona Plavanescu (Mazurchevici), Cristian 
Ursu, Maricel Agop, Dorin Vaideanu, The “liquid wood” behavior in 
electromagnetic field, 2015, International Journal of Modern 
Manufacturing Technologies, VII(2), 48-52 
3). E. Puiu Costescu, D. Văideanu, S. Băcăiță, M. Agop, ”Thermal and 
electrical behaviors of the Arbofill Liquid wood”, 2017, Internațional 
Journal of Modern Manufacturing Technologies, IX(1), 79-83 

 

Nedelcu 
Dumitru  
 

Dr.ing. Claudiu 
Burian (2014): 
 

1). Burian C., Mindru T. D. - Compared analysis of the non-destructive 
inspection methods and the imperfections that can be highlighted, 
Wybrane Problemy Inzynierskie, Nr. 3, Gliwice, Polonia, 25-26 Oct. 
2012, pp. 35-40.  
2). Tilică T.I., Tănase R.E., Slătineanu L., Anton M., Burian C. – 
Considerations regarding the necessary device in obtaining a constant 
pressure in ultrasonic processing, The 16th International Conference 
ModTech 2012, vol. II, ISSN 2069-6736, pp. 949-952, ISI Proceedings. 
3). Muscă, G., Muscă, E., Merticaru, V., Burian, C. – Implementation of 
lifecycle management for designing, and manufacturing processes. The 
15th International Conference ModTech 2011, vol. II, ISSN 2069-6736, 
pp. 741-744, ISI Proceedings. 

 Slatineanu 
Laurentiu  

Manole Vasile 
,2017  

Manole, V., Slătineanu,  L., Bădănac, A., Hodorogea, D., Bosoanca, G., 
Equipment for the study of machinability under constant force feed, 
Applied Mechanics and Materials, vol. 657, 2014, 33-37, 2014, 
doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.657.33  (IManE 2014 Chişinău). 
Recenzat ISI 
Manole, V., Munteanu, A., Coteaţă, M., Slătineanu, L., Some 
Considerations Concerning the Analysis of Drilling Process, ICAMaT 
2014, Bucureşti, October 23-24, Advanced Technologies in Designing 
and Progressive Develoipment of Manufacturing Systems, Applied 



Mechanics and Materials, Vol. 760, pp. 495-500, May. 2015, doi: 
10.4028/www.scientific.net/AMM.760.495, ISBN-13: 978-3-03835-
443-7 
Mircescu, C.  Slătineanu, L., Coteaţă, M., Beşliu, I., Dodun, O., 
Radovanovic, M., Work speed at ram electrical discharge machining of 
external cylindrical surfaces, Academic Journal of Manufacturing 
Engineering, vol. 12, 2, 2014, ISSN 1583-7904. 55-60, Indexat  
Manole, V., Slătineanu, Olaru,S.C., Beşliu, I., Iurea, P., A. Gonçalves-
Coelho, A., Results of an Experimental Research Concerning the 
Evaluation of Machinability by Drilling under Constant Feed Force, 
Innovative Manufacturing Engineering 2015 (IManE 2015), May 21-22, 
2015, Iaşi, Romania,  Applied Mechanics and Materials, Vols. 809-810, 
147-152, Nov. 2015, doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.809-
810.147, ISBN-13: 978-3-03835-663-9 
Manole, V., Negoescu, F. Slatineanu, L.,; Stanila, R.,  Badanac, A., 
Correlation between machinability by classical machining methods and 
use of nonconventional technologies, Revista de Tehnologii 
Neconventionale, vol. 19, nr. 2 (Jun 2015), 24-29 Indexat ProQuest 
Caracaş, G., Slătineanu, L., Mourão, A., Coteaţă, M.,  I. Beşliu, I., 
Premises for Experimental Research of the Electrochemical Machining, 
Innovative Manufacturing Engineering 2015 (IManE 2015), May 21-22, 
2015, Iaşi, Romania, Applied Mechanics and Materials, Vols. 809-810, 
387-392, Nov. 2015, doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.809-
810.387, ISBN-13: 978-3-03835-663-9 

 Dusa Petru  R. B. Lupascu-
2018 
Rotman 
Iustina-2015 

1.R. B. Lupascu, P. Dusa and E.Purice, Case study of residual stresses 
distribution in steel welded parts using ultrasound, IManE&E 2017, Vol 
112, 2017, DOI https://doi.org/10.1051/matecconf/201711203014 
2.P. Dusa, R. B. Lupascu, Analysis of residual stresses in steel welded 
parts using ultrasounds, Applied Mechanics and Materials, vol. 657, 
2014, pp. 326-331, ISSN 1160-9336 
3.P. Dusa, R. B. Lupascu, E. Purice, Edge effect on analysis of residual 
stresses in steel welded parts using ultrasouns, Applied Mechanics and 
Materials, vol. 809-810, 2015,pp. 479-485, ISSN 1160-9336 
4.Rotman I.E., Baciu R., Taranovschi I.L., Vieriu I., Rîpanu M. (2010). 
The systemic analysis of the ultrasonic investigation process, Lucrare 
publicata în Proceedings of XVII International Science and Engineering 
Conference “Machine-building and Technosphere of the XXI Century” 
Sevastopol, Ucraina, p.202-206, ISSN 2079-2670. 
5.Vieriu I., Rotman I.E., Baciu R., Taranovschi I.L., Tanasa R. (2010). 
Comparativ study regarding the quality methods, Lucrare publicata în 
Proceedings of XVII International Science and Engineering Conference 
“Machine-building and Technosphere of the XXI Century”, 
Sevastopol, Ucraina, p.251-256, ISSN 2079-2670. 

6.P. Dusa, E. Purice , R.B. Lupascu , I. Ripanu and G. Fandarac, 
Configuring a system for hydraulic oil contamination management, , 

IManE&E 2017 
 Prof. dr. ing. 

Curteza 
Antonela: 
 

Yan Hong – 
2018 
 

 
1. Hong, Y., Zeng, X., Wang, Y., Bruniaux, P., & Chen, Y. 

(2018). CBCRS: An open case-based color recommendation 
system. Knowledge-Based Systems, 141, 113-128. (IF: 4.53) 

2. Hong, Y., Zeng, X., Bruniaux, P., & Liu, K. (2017). Interactive 
virtual try-on based three-dimensional garment block design 
for disabled people of scoliosis type. Textile Research 
Journal, 87(10), 1261-1274. (IF: 1.443) 

3. Hong, Y., Bruniaux, P., Zeng, X., & Dong, M. (2017). Virtual 
reality-based collaborative design method for designing 
customized garment for disabled people with scoliosis. 
International Journal of Clothing Science and Technology, 
29(2), 226-237. (IF: 0.541) 

4. Hong, Y., Bruniaux, P., Zeng, X., Curteza, A., & Liu, K. 
(2017). Design and evaluation of personalized garment block 



design method for atypical morphology using the knowledge-
supported virtual simula- tion method. Textile Research 
Journal, 0040517517708537. (Online first) (IF: 1.443) 

5. Hong, Y., Bruniaux, P., Zeng, X., Liu, K., Curteza, A., & 
Chen, Y. (2017). Visual-simulation-based Personalized 
Garment Block Design Method for Physically Disabled People 
with Scoliosis (PDPS). Autex Research Journal. (Online 
first) (IF: 0.716) 

6. Hong, Y., Zeng, X., Bruniaux, P., Curteza, A., Stelian, M., & 
Chen, Y. (2017). Garment opening position evaluation using 
kinesiological analysis of dressing activities: Case study of 
physically disabled people with scoliosis (PDPS). Textile 
Research Journal, 0040517517720503. (IF: 1.443) 

7. Hong, Y., Zeng, X., Bruniaux, P., Chen, Y., & Zhang, X. 
(2017). Development of a new knowledge-based fabric 
recommendation system by integrating the collaborative design 
process and multi-criteria decision support. Textile Research 
Journal, 0040517517729383. (Online first) (IF: 1.443) 

8. Hong, Y., Zeng, X., Bruniaux, P., Liu, K., Chen Y., 
Framework Of Consumer Perceived Value On Fashion 
Products For Female College Students In France. Industria 
Textila (Accepted) (IF: 0.387) 

9. Hong, Y., Zeng X, Bruniaux P, Liu K, Chen Y. Collaborative 
3D-To-2D Tight-Fitting Garment Pattern Design Process for 
Scoliotic People. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 
2017; 25, 5(125): 113-117. DOI: 10.5604/01.3001.0010.4637 
(IF: 0.626) 

Academic Awards 
1. Yan Hong - Best Paper Award: 12th International Fuzzy 

Logic and Intelligent Technologies in Nuclear Science 
Conference (FLINS 2016): SELECTION AND APPLIACTION 
OF KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR 
PERSONALIZED GARMENT DESIGN AND PRODUCTION 
PROCESS BASED ON FANP. 

2. Yan Hong - Gold Award: 2016 INTERNATIONAL 
EXHIBITION OF INVENTICS, RESEARCH AND 
TECHNOLOGICAL TRANSFER: Customized Garment 
Design System For Elderly People Or Persons With Physical 
Disabilities From Body Scan Data.  

3. Yan Hong - Gold Award: 2016 EuroInvent: Personalized 
Garment Design System Development. 

  Manoj 
Kumar 
Paras 

 
1. Paras, M.K., Ekwall, D., Pal, R., Curteza, A., Chen Y, 

and Wang, L., 2018. An exploratory study of Swedish 
charities to develop a model for reuse-based clothing 
value chain. Sustainability, Vol. 10, 1176. 

2. Paras, M.K. and Pal, R., 2018. Application of Markov 
chain for LCA: a study on the clothes ‘reuse’ in Nordic 
countries. The International Journal of Advanced 
Manufacturing Technology, Vol 94(1-4): pp.191-201. 

3. Paras, M.K. and Curteza, A., 2018. Application of Fuzzy 
technique to make closed loop decision in clothing value 
chain.  International Journal of Value Chain 
Management. Vol.9(2): pp. 105 

4. Paras, M.K., Pal, R. and Ekwall, D., 2018. Systematic 
literature review to develop a conceptual framework for a 
reuse-based clothing value chain. The International 
Review of Retail, Distribution and Consumer Research. 



Vol 28(3), pp. 231-258. 

5. Paras, M.K. and Curteza, A., 2018.Revisiting upcycling 
phenomena- A concept in clothing industry. Research Journal 
of Textile and Apparel. Vol. 22(1), pp.46-58. 6.  

6. Paras, M.K., Ekwall, & D., Pal, R., 2018. Developing a 
framework for the performance evaluation of sorting and 
grading firms of used clothing. Journal of Global Operations 
and Strategic Sourcing. 

7. Paras, M.K., Wang, L., Chen Y., Curteza, A., Pal, R. and 
Ekwall, D., 2018. A Sustainable application based on grouping 
genetic algorithm for modularized redesign model in apparel 
reverse supply chain. Sustainability. Vol 10, pp. 3013. 

8. Paras, M.K., Curteza, A., Pal, R., Wang, L., and Chen Y. A 
Romanian case study of clothes and accessories upcycling. 
Indistria Textila. (Accepted for publication) 

9. Paras, M.K., Curteza, A., Pal, R., Ekwall, D., Wang, L., and 
Chen Y. The study of 3rs – reuse, repair, and redesign at 
swedish recycling mall. Indistria Textila. (Accepted for 
publication) 

10. Paras, M.K., Ekwall, D., Pal, R., Curteza, A., Chen Y., and 
Wang, L. Sustainable practice of restyling, redying, and 
redesigning to oriented to value increase in apparel reverse 
supply chain. Indistria Textila. (Accepted for publication) 

Project Participation and Publication 
11. Carlsson, J., Torstensson, H., Pal, R. and Paras, M.K (2015), 

“Re:textile – planning a Swedish collection and sorting plant 
for used textiles”, available at: 
www.divaportal.org/smash/record.jsf?dswid=531&pid=diva2%
3 

 
 
 
 
 
Articolele in extenso sunt prezentate in anexa 2.21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2.22. 
∗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. 
 
 
 Conducator de 

doctorat  
Doctorand /data Contributii  

1 Axinte Eugen   Andrei Bofu - Conf.IMANEE 2018,Chishinau 
2 Nedelcu 

Dumitru  
 Dr.ing. Simona Nicoleta Mazurchevici (2013-2016) 

1). Lemnul lichid-microstructură şi propritetăţi, UGAL Invent, 
2014, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 
2). Liquid wood as a sustainable material, The Second CommScie 
International Conference: “Challenges for Sciences and Society in 
Digital Era””, 4-5 decembrie, 2015, Iasi, Romania, International 
Journal of Science Communication ISSN 2359 – 781X, proiect 
PSDRU 159/1.5/s/133652, 2014 
Dr.ing. Elena Puiu Costescu (2013-2018) 
On the interraction Liquid Wood – electromagnetic field, 
Conferinţa Internaţională ModTech2015, 17-20 iunie 2015, 
Mamaia, România 
Dr.ing. Claudiu Burian (2011-2014): 
Consideration regarding the necessary device in obtaining a 
constant pressure in ultrasonic processing, Conferinţa 
Internaţională ModTech2012, 24-26 mai 2012, Sinaia, România 
Drd.ing. Andrei Mazurchevici (2015-In prezent) 
3D Printing of Bio-Composite, Conferinţa Internaţională 
ModTech2016, 15-18 iunie 2016, Iaşi, România 
Drd.ing. Valeriu Alazaroaie (2015-in prezent) 
- 
Drd.ing. Daniel Mărguță (2014-in prezent) 
Water jet technologies of Liquid Wood Manufacturing, Conferinţa 
Internaţională ModTech2015, 17-20 iunie 2015, Mamaia, România 
Drd.ing. Alina Mărguță (2016-in prezent): 
- 
Drd.ing. Cătălin Coman (2014-in prezent) 
The methods and technologies of incremental forming, Conferinţa 
Internaţională ModTech2015, 17-20 iunie 2015, Mamaia, România 
Drd.ing. Daniel Chiriță (2012-in prezent) 
1). Uniformity of the roughness profile through the rotary-softening 
of the cylinders of the engine heat to eliminate running, Conferinţa 
Internaţională ModTech2015, 17-20 iunie 2015, Mamaia, România 
2). Study of cylindrical surface textured in motor mechanism, 
Conferinţa Internaţională ModTech2015, 17-20 iunie 2015, 
Mamaia, România 
3). Decreasing the contact surface between piston and cylinder at 
the heat engines by rotary-percussion, Conferinţa Internaţională 
ModTech2016, 15-18 iunie 2016, Iasi, România 
Drd.ing. Pavel Iurea (2013-in prezent) 
1). Consideration concerning the causes and effects of the 
occurrence of residual stresses in metallic materials, Conferinţa 
Internaţională ModTech2014, 13-16 iulie 2014, Gliwice, Polonia 
2). Finite element modeling of residual stresses in machining, 
Conferinţa Internaţională ModTech2014, 13-16 iulie 2014, Gliwice, 
Polonia 

3 Nagit 
Gheorghe 

Chiorescu Dan/2015 The analysis of the parameters for deep drawing of cylindrical parts 
Dan Chiorescu Conf.IMANEE 2018,Chishinau  
DanChiorescu,- Numerical simulation with the finite element using 
the contact between the soil and the actively working body  



 
 Prof. dr. ing. 

Loghin 
Carmen 

Luca Alexandra Luca Alexandra - Sustainable consumption and ethical 
behavior of consumers in the footwear industry, ICAMS - 
International Conference on Advanced Materials and Systems, 
București, 2016 

Luca  Alexandra - Software application for footwear 
traceability, Journal The  International Scientific Conference 
eLearning and Software for Education, 
2018,Bucharest,Romania 

Luca Alexandra - Aplication of QFD method in fitness 
footwear production,  The IV International Leather 
Engineering Congress Innovative Aspects for Leather Industry,  
Izmir, Turcia, 2017 

Luca Alexandra - Are consumers prepared for vegan shoes?,  
The IV International Leather Engineering Congress Innovative 
Aspects for Leather Industry, Izmir, Turcia, 2017 

Luca Alexandra - Carbon and water footprints – tools for 
measuring sustainability for leather processing, The 16th 
Romanian Textiles and Leather Conference – CORTEP 2016,  
Iasi, 2016 

  Marzieh Javadi 
Toghchi 

Marzieh Javadi Toghchi -  Develop a hybrid multifilament yarn 
in order to design a protective garment for pregnant women 
against non-ionizing radiation; 45ème Journées d’Etudes des 
Polymères JEPO 2017, 1st - 6th October, 2017, Sportica, 
Gravelines, France. 

Marzieh Javadi Toghchi -  3D morphology study on pregnant 
woman body in order to design a comfort electromagnetic 
shielding garments for gestation period; 12th Joint 
International Conference CLOTECH 2017, October 11th – 
14th, 2017 Lodz, Poland. 

Marzieh Javadi Toghchi - An electromagnetic shielding 
maternity garment: 3D virtual mannequin prediction based on 
weight gain during pregnancy period; Functional Textiles and 
Clothing Conference 9th - 12th Feb, 2018 , IIT Delhi, New 
Delhi, India. 

Marzieh Javadi Toghchi - Develop a hybrid multifilament yarn 
in order to design a protective garment for pregnant women 
against non-ionizing radiation, 18th World Textile Conference 
AUTEX 2018, Turcia, 2018 

  Melkie Getnet 
Tadesse 

Electromechanical properties of polyamide/lycrafabric treated 
with PEDOT:PSS, 17th World Textile Conference AUTEX 
2017, Grecia, 2017 

Melkie Getnet Tadesse - Effect of chemicalconcentration on 
rheology of inkjet conductive inks, 18th World Textile 
Conference AUTEX 2018, Turcia, 2018 

Melkie Getnet Tadesse - Intrinsically conductive textiles by 
scalable process for electroluminescence applications, 17 th 
Romanian Textiles and Leather Conference – CORTEP 2018, 
România 



  Mulat Alubel 
Abtew 

Mulat Alubel Abtew - 3D design processes of clothing for 
women applied in corsetry and ballistic protection using warp 
interlock fabrics, GEMTEX 25 anniversary, Roubaix, France, 
2017 

Mulat Alubel Abtew - Development of adaptive bust for 
female soft body armour design   using 3D warp interlock 
fabrics: 3D design process, 17th World Textile Conference 
AUTEX 2017, Grecia, 2017 

Mulat Alubel Abtew - Experimental investigation of 2d/3d 
aramid fabric forming capabilities for female body armour 
design, 12th Joint International Conference CLOTECH 2017, 
Lodz, Poland, 2017 

Mulat Alubel Abtew - Developments of customized female 
bullet proof vest- A new approach, GEMTEX annual seminar, 
France, 2017 

Mulat Alubel Abtew - Effects of fabric density on bending 
behaviour of 3d warp interlock fabrics for female soft body 
armour design, 18th World Textile Conference AUTEX 2018, 
Turcia, 2018 

Mulat Alubel Abtew - Ballistic impact performance and energy 
absorption capabilities of 2D plain and 3D warp interlock 
paraaramid woven fabric panels for women seamless soft body 
armour application, 17 th Romanian Textiles and Leather 
Conference – CORTEP 2018, România 

  Claudia Udrescu Claudia Udrescu - A new approach to textile technology for 
modification of fabrics flexibility, 17 th Romanian Textiles and 
Leather Conference – CORTEP 2018, România 

  Eugen Ailenei Eugen Ailenei - Polypropylene-based composites reinforced with 
polyester woven fabric scraps, 17 th Romanian Textiles and Leather 
Conference – CORTEP 2018, România 

 Prof. dr. 
ing. Curteza 
Antonela 

  
Hong Y., Zeng X., Bruniaux P.,  Curteza A., Stelian M., Chen 
Y., Garment opening position evaluation using kinesiological 
analysis of dressing activities: case study of physically disabled 
people with scoliosis (PDPS), TEXTILE RESEARCH 
JOURNAL   Volume: 88   Issue: 20   Pages: 2303-
2318   Published: OCT 2018, IF - 1.758, zona roșie 

Paras, M. K., Wang L., Chen Y., Curteza A.,  Pal R., Ekwall 
D., A Sustainable Application Based on Grouping Genetic 
Algorithm for Modularized Redesign Model in Apparel 
Reverse Supply Chain, 
SUSTAINABILITY,   Volume: 10   Issue: 9     Article 
Number: 3013   Published: SEP 2018, Impact Factor – 2,177, 
zona galbenă 

Hong Y., Bruniaux, P., Zeng, X., Curteza A., Liu K., Design 
and evaluation of personalized garment block for atypical 
morphology using the knowledge-supported virtual simulation 
method, TEXTILE RESEARCH 
JOURNAL   Volume: 88   Issue: 15   Pages: 1721-
1734   Published: AUG 2018, IF - 1.758, zona roșie 

Paras M. K., Ekwall D., Pal R., Curteza A.,  Chen Y., Wang L., 
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An Exploratory Study of Swedish Charities to Develop a 
Model for the Reuse-Based Clothing Value Chain, 
SUSTAINABILITY   Volume: 10   Issue: 4     Article 
Number: 1176   Published: APR 2018, Impact Factor – 2,177, 
zona galbenă 

Hong Y., Bruniaux P., Zeng X., Liu K., Curteza A., Chen Y., 
Visual-simulation-based personalized garment block design 
method for physically disabled people with scoliosis (PDPS), 
AUTEX RESEARCH 
JOURNAL,   Volume: 18   Issue: 1   Pages: 35-
45   Published: MAR 2018, Impact Factor – 1,027 

  Melissa Wagner  
Publicații – participări conferințe 

WAGNER, M., CURTEZA, A., CHEN, Y., THOMASSEY, S. 
& ZENG, X. 2018. Environmentally-Friendly Perception of 
Fashion Products: A Kansei Study. Springer, Singapore, 369-
378. 

WAGNER M, THOMASSEY S, ZENG X & A, C. 2018. 
Qualitative Analysis of Open-Ended Questions to Define 
Awareness of Ethical Fashion in Romania. Journal of Fashion 
Technology and  Textile Engineering, 6. (IF 0.26) 
WAGNER, M. M., CURTEZA, A., THOMASSEY, S. & 
ZENG, X. 2018. The Appearance of Sustainable Fashion 
Products. Current Trends in Fashion Technology and Textile 
Engineering, 2. 
WAGNER M, CHEN Y, CURTEZA A, THOMASSEY S & 
PERWUELZ A, E. A. 2017. Fashion Product Solutions and 
Challenges for Environmental and Trend Conscious 
Consumers. J Fashion Technol Textile Eng, S3. 
WAGNER, M., CHEN, Y., CURTEZA, A., THOMASSEY, 
S., PERWUELZ, A. & ZENG, X. 2017. Fashion design 
solutions for environmentally conscious consumers. IOP 
Conference Series: Materials Science and Engineering, 254, 
192017. 
Premii 
Melissa Wagner - Conference speech won the first prize of 
2000 Yuan RMB, Tianjin Polytechnic University 
Melissa Wagner - Gold Medal Award, Euroinvent 8th European 
Exhibition of Creativity and Innovation in Iasi 

 
  Victoria 

Cojocari Dănilă 
Publicații științifice – participări conferințe 

Danila Victoria, Irovan Marcela, Produse de îmbrăcăminte 
funcţională pentru copii nascuţi prematur. Catalog oficial al 
Expoziţiei Internaţionale Specializate „Infoinvent 2015”, 25-28 
noiembrie, Editat de AGEPI, Chişinău, 2015, p.221. 
Victoria Danila. Participarea la Conferința Tehnico - Științifică 
a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților U.T.M., 
noiembrie 2016, UTM, Chișinău, Secția FTP. Particulariăți 
compozițional-constructive ale îmbrăcămintei adaptive pentru 
copii. 
Victoria Danila.Participarea la ConferințaTehnico - Științifică a 
Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților U.T.M., 
noiembrie 2016, UTM, Chișinău, Secția FTP.Cooperarea dintre 
cadrul didactic şi student: soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea 
durabilă a relaţiei academic inginereşti.  
Irovan Marcela, Danila Victoria, Stela Balan, Tutunaru Irina, 
The design of apparel products for premature babies. 27-29 
octombrie CORTEP 2016, Iaşi. 16th Romanian Textiles and 
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Leather Conference Cortep 2016-Book of Abstracts/ Iasi: Ed. 
Performantica, 2016 ISBN 978-606-685-464-1, p.78. 
Participări expoziții internaționale și medalii/diplome 
obținute: 
Infoinvent 2015. Chisinau. Lucrarea: Produse de 
imbracamintefunctionalepentrucopiiinascuti premature. Autor: 
Victoria Danila. Marcela Irovan. 25-28 noiembrie 2015. 
Expozitii de inventii Medalia de aur si Diploma de participare.  
EuroInvent 2016 Iasi, Pallas  desfasurat 20-22 mai 2016 cu 
tema  Functional apparel products for premature babies. Autor: 
Victoria Danila, Marcela Irovan, Stela Balan. Medalia de aur. 
21 mai 2016. Diploma  Gold Medal. Certificate of attendance 
EUROINVENT 2016 – European Exhibition of Creativity and 
Inovation. 
Inventica 2016 Iasi, desfăşurat în data de 29 iunie-1iulie la 
salonul de Inventica, cu tema  Functional apparel products for 
premature babies. Autor: Victoria Danila, Marcela Irovan, 
Stela Balan. Medalia de aur. 1 iulie 2016. Diploma  Gold 
Medal. http://www.inventica.org.ro/inventica2016/index.html 
1.  

  Apreutesei Alina 
Lăcrămioara 

Distincții obținute în ultimii 5 ani: 
GOLD MEDAL, Târgul internațional de Invenții și Idei 
Practice - ediția  a-VII-a INVENT-INVEST 2016, 15-18 
Septembrie, IAŞI, ROMÂNIA  
GOLD MEDAL, THE XX-TH INTERNATIONAL 
EXHIBITION OF INVENTICS, RESEARCH AND 
TECHNOLOGICAL TRANSFER  "INVENTICA 2016”, 29 
Iunie -1 Iulie, IAŞI, ROMÂNIA; 
GOLD MEDAL, The8-th European Exhibition of Creativity 
and Innovation E U R O I N V E N T 2016, 19-21 May, IAŞI, 
ROMÂNIA; 
 GOLD MEDAL, THE XIX-th INTERNATIONAL 
CONFERENCE "INVENTICA 2015" June 24th-26th, IASI, 
ROMANIA; 

 
  Aluculesei 

Bianca 
Medalii și participări conferințe 

Conferința internațională Autex2015 - "Anthropometric 
measurements for disabled people– an international review" – 
diploma 
Diploma și medalie de aur Inventica 2015 - "Anthropometric 
measurements for disabled people– an international review"-
 autori Bianca Aluculesei, Antonela Curteza 
Inventica 2016 - "3D Body Scanning in Sitting position-
Processing techniques in mesh modeling and surface 
reconstruction of human body" – diploma și medalie de aur 
Cortep2016 - "Animation of 3D human scanning data - 
extracting the sitting posture for a better understanding of the 
garment development for wheelchair users." – diploma 
ITC&DC 2018 - "Three dimensional construction and 
simulation of trousers for wheelchair users." – poster 
Cortep2018 - "Scanning procedure for wheelchair users - a step 
forward in obtaining a 3D body model for the sitting posture." 
–diploma/ poster 
 

  Irimia 
Constantin 

Ciprian 

Topical issues of modern design, “The consumer influence 
decisions by the graphic and sensitiveelementsof the online 
fashion ads campaigns.” – lucare, 20/04/18, Kiev, Ucraina. 
Conferinta scolii doctorale, “Summary of the actual stage of 
scientific researches carried out in the visual merchandising 
field.” Lucrare – prezentare orală, 23-24/05/18, Iasi, Romania 
CORTEP 2018, “The research of online and offline 



promotional aspects of fashion industry, focusing on aesthetic 
strategies.” – lucrare și poster, 7-9/11/18, Iasi, Romania. 

 Prof. dr. 
ing. Cioara 
Ioan 

  
Chirila M., Cioara I., Farima D., Parameters of thermo-
physiological comfort of the liturgical clothing structure, Buletinul 
AGIR, ISSN – L 1224-7928, nr.1, 2018, pag.69-73 
Codau T.C., Cioara I., The influence of temperature and humidity 
on heat transfer characteristics of the textile materials, Buletinul 
AGIR, ISSN – L 1224-7928, nr.1, 2018, pag.74-79 
Chirila M., Cioara I., Nettle fiber (Urticadioica), between myth and 
reality, Buletinul AGIR, ISSN – L 1224-7928, nr.3, 2016, pag.19-
25 
Drug (Luca) A., Cioara I.,Hristian L., Luca C., Study of tensional 
properties of polypropylene yarns using the regression and 
correlation method, Buletinul AGIR, ISSN – L 1224-7928, nr.3, 
2016, pag.58-64 
Luca C., Cioara I., Assessment criteria of functionality geotextiles 
used in road construction, Annals of the university of Oradea, 
Fascicle of textiles – leatherwork, ISSN 1843 – 813X, vol.XVII, 
pag.69, 2016 

 
 



Anexa 2.23. 
∗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. 

 
Criteriul este indeplinit  
Criteriu indeplinit – nu sunt cazuri in care unui anumit referent provenind de la o instituție de 
învățământ superior, alta decât IOSUD să depășească două (2) pentru tezele coordonate de 
același conducător de doctorat,titular, într-un an. 
Datele privind comisiile de referenti oficiali ai doctoranzilor care au obtinut titlul de 
doctor sunt prezentate in Anexa 2.23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2.24. 
∗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. 
 
 
 
Criteriul este indeplinit – raportul maxim obtinut de un referent este de 0.16 
 
In anii 2014-2018 in domeniul Ing.Industriala s-au sutinut un numar de 24 teze de doctorat . 
Evaluand participarea referentilor din alte institutii de invatamant superior se constata 
urmatoarea situatie : 
 
 Referent stiintific Nr.teze  Raport ( max.0.3)  
1 Miron Zapciu –U.P.Bucuresti  4 0.16 
2 Gh.Brabie – U.V.A  Bacau  3 0.12 
3 Fetecau Catalin –U.D.J Galati  3 0.12 
4 Ionel Barbu  –U.T.V.Arad 3 0.12 
5 Nicolae Balc – U.T.Cluj Napoca  2 0.11 
 
 
 
Tabelul complet cu tezele sustinute si comisiile aferente – Anexa 2.23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2.25. 
∗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. 
 
După reorganizarea celor 10 şcoli doctorale IOSUD a declanşat procesul de evaluare internă 
prin decizia CA nr. 2175/23.10.2018. 
Prin decizia CA nr. 108 din 22.01.2019, în cadrul IOSUD s-a declanşat elaborarea unei 
proceduri interne de evaluare periodică a şcolii doctorale. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Anexa 2.26. 
∗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. 
 
 
Criteriul este indeplinit – exista un mecanism functional  prin care doctoranzii completeaza 
chestionare privind nivelul de satisfactie . Chestionarele cuprind atat probleme de ordin 
profesional cat si social : 

• Serviciile administrative 
• Programul de pregătire avansată bazat pe studii universitare avansate 
• Evaluarea şi notarea  
• Comunicarea cu conducătorul de doctorat; 

 
 
Tabel nominal cu doctoranzii care au completat chestionarele  
 Conducator de doctorat  Chestionare completate  
1 Axinte Eugen  Bofu Andrei 

Ursu Catalin 
Stegaru Ciprian 
Andronic Octavian 

2 Nedelcu Dumitru Simona Nicoleta Mazurchevici,  
Elena Puiu Costescu,  
Claudiu Burian,  
Andrei Mazurchevici,  
Daniel Marguţă,  
Alina Marguţă,  
Cătălin Coman,  
Daniel Chiriţă  
Pavel Iurea. 

3 Slatineanu Laurentiu Etcu Mihaela  
Oroian Bogdan  

4 Lupescu Octavian  Puscasu Alin  
5 Slatineanu Laurentiu Etcu Mihaela  

Oroian Bogdan  
 
 
 
Chestionarele completate,in format electronic  sunt prezentate in anexa 2.26  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexa 2.27. 
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. 
 
Nr.
crt. 

Denumire anexă Link 

1 Regulamentul școlii 
doctorale www.doctorat.tuiasi/htm/documente%20utile.htm 

2 Regulamentul de admitere http://doctorat.tuiasi.ro/htm/legislatie_noutati.htm 
3 Regulamentul de finalizare a 

studiilor care să includă și 
procedura de susținere 
publică a tezei 

www.doctorat.tuiasi/htm/documente%20utile.htm 

4 Conținutul programelor de 
studii www.doctorat.tuiasi/htm/documente%20utile.htm 

5 Profilul științific și 
interesele/temele de cercetare 
ale conducătorilor de 
doctorat din școală, precum 
și date instituționale de 
contact ale acestora 

http://doctorat.tuiasi.ro/htm/legislatie_noutati.htm 

6 Lista doctoranzilor din 
școală cu informațiile de 
bază (anul înmatriculării; 
conducător) 

www.doctorat.tuiasi/htm/documente%20utile.htm 

7 Informații despre standardele 
de elaborare ale tezei de 
doctorat 

Procedura de susținere a tezei de doctorat 
www.doctorat.tuiasi/htm/documente%20utile.htm 

8 Link-uri către rezumatele 
tezelor de doctorat care 
urmează a fi susținute public, 
precum și data, ora, locația 
unde vor fi susținute acestea, 
cu cel puțin 20 de zile 
înaintea susținerii. 

http://doctorat.tuiasi.ro/htm/teze_susținere.htm 
 



Anexa 2.28. 
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. 
 
Toţi studenţii doctoranzi au acces la bazele de date internationale specifice domeniului de 
activitate de pe orice calculator al TUIASI, oferite prin programul ANELIS Plus. 
Deasemenea, studenţii doctoranzi au acces la următoarele baze de date cu publicaţii relevante 
pentru domeniu: 

1. Scopus by Elsevier 
2. Google Scholar  
3. Ebsco Database 
4. Clarivate Analytics 
5. Copernicus  

Deasemenea , studenţii doctoranzi sunt incurajati in a se inscrie pe platforma profesionala 
ResearchGate ,platforma prin care pot face schimb de informatii utile cu cercetatori din 
intreaga lume .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2.29. 
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. 
 
 
Criteriul este indeplinit. Gradul de similitudine se stabileste la nivelul SD prin utilizarea 
aplicațiilor  Plagiarism Detector (http://www.plagiarism-detector.com/c/en/index.php) în baza unui 
contract între TUIASI și Plagiat-Sistem Antiplagiat prin internet SRL. 
Etapele de urmat în verificarea tezelor de doctorat sunt: 
-completarea unei cereri şi a tezei în format pdf din partea studentului doctorand pentru 
demararea procedurii de verificare a similitudinii; 
-încărcarea tezei în format pdf pe platform indicată mai sus; 
-primirea raportului de similitudine în aproximativ 4-6 ore; 
-comunicarea raportului la directorii CCPD din facultăţi, respectiv către conudcătorul de 
doctorat şi membrii comisiei de îndrumare; 
-dacă raportul de similitudine îndeplineşte pragul admisibil pentru: coeficientul 1 (frazele din 
sistem) nu trebuie să depăşească pragul de 50% şi coeficientul 2 (fraze care depăşesc 25 de 
cuvinte)  trebuie să fie sub 5%, se poate continua procedura de susţinere a tezei de doctorat; 
-dacă sunt depăşite procentele pentru cei doi coeficienţi trebuie analizat raportul de 
similitudine şi refăcută  teza de doctorat. 
 
In anexa 2.29 aunt prezentate rapoarte de similitudine generate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2.30. 
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. 

 
 
 
 
Criteriul este indeplinit - studenții doctoranzi au acces neingradit  la laboratoarele de 
cercetare științifică sau alte facilități din cadrul școlii doctorale, conform unor reguli de 
ordine interioară si Regulamentului Scolii doctorale  
www.doctorat.tuiasi/htm/documente%20utile.htm 



Anexa 2.31. 
∗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. 
 
Prof. dr. ing.Loghin Carmen 
SMDTex, Consortium Agreement 

1. Politecnical University of Turin (POLITO), Italy 

2. University of Boras, Sweden 

3. University of Lille 1, France 

4. Soochow University, China 

Alte acorduri: 
5. Universitatea Tehnică a Moldovei, Rep.Moldova 

Acorduri ERASMUS+ 

Nr. 
crt. 

Universitatea 
parteneră Țara Cod Erasmus 

Perioadă 
valabilitate 

acord Mobilităţi 
Persoană 
contact 

Link 
universitatea 

parteneră 

1 
Technical 

University of 
Liberec 

Cehia CZ LIBEREC01 2014/2021 

4 std.S (L, 
M, D) x 5 
luni (cod 

071),   2 c.d. 
x 5 zile (cod 

071) 

Prof. Mirela 
Blaga 

www.tul.cz 

2 Universite de 
Haute-Alsace Franta F 

MULHOUSE01 2014/2021 

3 std.S 
(M,D) x 6 
luni (cod 

214), 3 std.S 
(M,D) x 8 
luni (cod 

542), 1 c.d. x 
1 sapt. (cod 

214), 1 c.d. x 
1 sapt. (cod 

542) 

Prof.  
Antonela 
Curteza 

www.uha.fr 

3 University of 
the Aegean Grecia G ATHINE41 2014/2021 

3 
std.S(L,M,D)
x 6 luni (cod 
021/0212), 1 
c.d. x 5 zile 

(cod 
021/0212) 

Prof. Antonela 
Curteza 

www.aegean.
gr 

4 
Technologhiko 
Ekpaideftiko 
(TEI) Pirea 

Grecia G EGALEO01 2014/2021 

2 std.S 
(L,M,D) x 6 

luni (cod 
0723), 2 c.d. 
x 2 sapt. (cod 

0723) 

Prof. Mirela 
Blaga 

www.teipir.gr 



5 Staffordshire 
University 

Marea 
Britanie 

UK 
STAFFOR02 2018/2021 

2 std. S (L, 
M,D) x 5 

luni (cod ),  
3 c.d. x 5 

zile(cod ), 3 
STT 

Conf. Alina 
Iovan 

Dragomir www.stffs.ac.
uk 

6 
Lodz 

University of 
Technology 

Polonia PL LODZ02 2014/2021 

3 std. S 
(L,M,D) x 5 

luni (cod 
0723), 2 c.d. 
x 1 sapt. (cod 

0723) 

Conf. Mariana 
Ursache 

www.p.lodz.p
l 

7 University of 
Bielsko Polonia PL BIELSKO02 2016/2021 

3 std. S 
(L,M,D) x 5 

luni (cod 
0723), 2 c.d. 
x 1 sapt. (cod 

0723) 

Conf. Mariana 
Ursache 

www.eng.ath.
bielsko 

8 Univerza v 
Ljubljana Slovenia SI 

LJUBLJANA01 2014/2021 

2 std.S ( 
L,M,D) x 5 
luni (cod 
0723), 2 
std.P ( 

L,M,D) x 5 
luni (cod 
0723)    3 
c.d. x 5 

zile.(cod 
0723), 3 

staff*5zile 

Prof. Mirela 
Blaga 

www.uni-li.si 

9 University of 
Maribor Slovenia SI 

MARIBOR01 2014/2021 

3 std.S 
(L,M,D) x 5 

luni (cod 
0723/041),  3 

c.d. x 1 
sapt.(cod 
0723/041) 

Prof. Mirela 
Blaga 

www.uni-
mb.si 

10 Uludag 
University Turcia TR BURSA01 2014/2021 

4 std.S (L, 
M,D) x 6 
luni (cod 

0723), 2 c.d. 
x 1 sapt.(cod 

0723) 

Prof. Mirela 
Blaga 

www.uludag.e
du.tr 

11 Bursa Teknik 
University Turcia TR BURSA02 2014/2021 

1 std.S ( 
M,D) x 5 
luni (cod 

071), 1 c.d. x 
5 zile (cod 

071), 
1staff*5 zile 

Prof. Mirela 
Blaga 

www.btu.edu.
tr 

12 Ege University Turcia TR IZMIR02 2014/2021 

6 std.S ( 
L,M,D) x 5 
luni (cod 

0723),     4 
c.d. x 7 zile 
(cod 0723) 

Prof. Mirela 
Blaga 

www.ege.edu.
tr 

13 Namik Kemal 
University Turcia TR TEKIDA01 2014/2021 

3 std.S 
(L,M,D) x 10 

luni (cod 
0723), 3 c.d. 
x 1 sapt.(cod 

Prof. Carmen 
Loghin www.nku.edu.

tr 



0723) 

14 University of 
Gaziantep Turcia TR 

GAZIANT01 2014/2021 

3 std.S ( L, 
M, D) x 5 
luni (cod 
0723), 3 

std.S ( L, M, 
D) x 5 luni 

(cod 0720), 2 
c.d. x 7 zile 

(cod 0723),/2 
c.d. x 7 zile 
(cod 0720) 

Conf. Manuela 
Avadanei 

 

www.gantep.e
du.tr 

 
Dr.ing. Simona Nicoleta Plăvănescu (Mazurchevici) 
Contract POSDRU/159/1.5/S/133652 
Titlul proiectului: „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și 
de promovare a rolului științei în societate” 
Beneficiar: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 
Domeniul: Inginerie Industrială 
Tema de cercetare: Procesul de injectare a Arboform-ului ranforsat cu fibre aramidice 
Instituția gazdă: Universitatea “Tor Vergata” din Roma, Italia, Departamentul de Inginerie Industrială 
Coordonator stagiu extern: Prof. Loredana Santo 
Perioada stagiului: 11 martie - 11 aprilie 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2.32. 
C.3.1.2. În cadrul domeniului de studii evaluat este sprijinită, inclusiv financiar, 

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

 
 

Acorduri colaborare / cercetare Nr. 
crt. Universitatea 

parteneră 
Conducător 
doctorat Doctorand  Tip acord 

1 

Politecnico di Torino 
(Italia) 
Universitatea Soochow 
(China) 

Loghin Carmen Manuela 
MIHĂILIASA  Acord SMDTex 

2 

Universitatea Lille 1 
(Franta) 
Universitatea Soochow 
(China) 

Curteza Antonela Yan HONG (China) Acord SMDTex 

3 

Universitatea din Boras 
(Suedia) 
Universitatea Soochow 
(China) 

Curteza Antonela Manoj Kumar 
PARAS (India) Acord SMDTex 

4 

Universitatea Lille 1 
(Franta) 
Universitatea Soochow 
(China) 

Curteza Antonela 
Melissa Monika 
WAGNER 
(Germania) 

Acord SMDTex 

5 

Universitatea din Boras 
(Suedia) 
Universitatea Soochow 
(China) 

Loghin Carmen Malkie Getnet 
TADESSE (Etiopia) Acord SMDTex 

6 

Universitatea Lille 1 
(Franta) 
Universitatea Soochow 
(China) 

Loghin Carmen Marzieh Javadi 
TOGHCHI (Iran) Acord SMDTex 

7 

Universitatea Lille 1 
(Franta) 
Universitatea Soochow 
(China) 

Loghin Carmen Mulat Alubel 
ABTEW (Etiopia) Acord SMDTex 



8. 

Germania - University 
of Dresden, Institute of 
Textile Machinery and 
High Performance 
Textile, Prof. Sybille 
Krzywinski  

Curteza Antonela Bianca Aluculesei  Acord de 
cotutelă 

9 
Universitatea Tor 
Vergata din Roma, 
prof. Fabriyio Quadrini 

Dumitru Nedelcu Justina Motas Acord cotutela 

 
Prelegeri: 
1). The Exploratory Workshop Opportunities , challenges and perspectives of using of the new materials ( 
graphen, metallic glasses, fullerenes) in industry 26-27th September 2012  (Joerg Heber- Nature materials, 
Ibrahim Mutlay-Graphen co,Turkey WeiHua Wang –CAS Beijing ) – proiect PNII-WS,director.E.Axinte  
2). 13-17 iunie 2016, Erasmus+,  Dr. Marek Placzek, Universitatea Silesiană de Tehnologie din Gliwice, 
Polonia,   Temă prelegere: Non-classical piezoelectric materials -  modelling and applications 15-19 mai 2017, 
Erasmus+ 
3). Dr. Marek Placek, Universitatea Silesiană de Tehnologie din Gliwice, Polonia 
Temă prelegere: Modelling and applications of piezoelectric materials in mechatronic systems 
4). Prof Alexander  Sover Westsächsische Hochschule Zwickau (University of Applied Sciences), Institut für 
Produktionstechnik, Germany  _ACORD ERASMUS  
2017- Theme “Polymers” 
5). Prof Alexander  Sover Westsächsische Hochschule Zwickau (University of Applied Sciences), Institut für 
Produktionstechnik, Germany  _ACORD ERASMUS 
2018- Theme “ 3 D Printing”  
6). Prof. Yan Chen, Soochow University, China, “Carbon emission assessment based on multi- constraint 
relations of garment flexible manufacturing”, 27 octombrie 2016, Aula ”Carmen Sylva” a Universității Tehnice 
7). Prof Charles Yang de la Universitatea Georgia, SUA, a susținut un workshop pentru 12 studenți 
doctoranzi cu titlul: „Writing and Publishing Scientific Research Articles”, în perioada 10-11 octombrie 2016 în 
Sala de Consiliu a FTPMI de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2.33. 
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.). 
 
NR.CRT. NUME, PRENUME 

PARTICIPANT 
TÂRG INTERNAȚIONAL PERIOADA 

1 Prof.univ.dr.ing. Dan 
CAȘCAVAL 

GLOBAL EDUCATIONAL FAIR 
UAE în 

Emiratele Arabe Unite, Maroc 
Dubai, Casablanca, Marakesh, 

Rabat 

27.02-09.03.2018 

2 Prof.univ.dr.ing. Irina 
LUNGU 

GLOBAL EDUCATIONAL FAIR 
UAE în 

Emiratele Arabe Unite, Maroc 
Dubai, Casablanca, Marakesh, 

Rabat 

27.02-09.03.2018 

3 Prof.univ.dr.ing. 
Marinel Costel 
TEMNEANU 

EDUCATIONAL ABROAD 
Ucraina, Kiev 

18.04-22.04.2018 

4 Lector univ.dr. Marcel 
ROMAN 

EDUCATIONAL ABROAD 
Ucraina, Kiev 

18.04-22.04.2018 

5 Prof.univ.dr.ing. Dan 
CAȘCAVAL 

EUROPEAN HIGHER 
EDUCATION FAIR 2018 JAPAN 

Japonia – Tokyo, Osaka 

15.05-22.05.2018 

6 Prof.univ.dr.ing. 
Marcel ISTRATE 

EUROPEAN HIGHER 
EDUCATION FAIR 2018 JAPAN 

Japonia – Tokyo, Osaka 

15.05-22.05.2018 

7 Lector univ.dr. Marcel 
ROMAN 

EDUCATION EXHIBITION 
FAIR 

Turkmenistan, Ashgabat 

30.06-04.07.2018 

8 Prof.univ.dr.ing. Irina 
LUNGU 

EAIE ANNUAL CONFERENCE 
AND EXHIBITION – STUDY IN 

ROMANIA 
Elveția, Geneva 

09.09-16.09.2018 

9 Prof.univ.dr.ing. 
Carmen Maria 

LOGHIN 

EAIE ANNUAL CONFERENCE 
AND EXHIBITION – STUDY IN 

ROMANIA 
Elveția, Geneva 

09.09-16.09.2018 

10 Prof.univ.dr.ing. 
Constantin 

SĂRMĂȘANU - 
CHIHAI 

CAMPUS ROUMANIE 
Tunisia, Tunis 

17.10-20.10.2018 

 
 
 
 
 
 



(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. 
 
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

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


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 

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

1 Anexa 11. Regulamentului 
de organizare si functionare 

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

1 Anexa 12. Regulamentului 
Intern 

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

1 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 

1 Anexa 14. Consiliul de 
administratie 

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

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

organizare şi funcţionarea 
CEAC 

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

1 Anexa 17. Manualul 
procedurilor 

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

1 Anexa 18. Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al 
DEAC 

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

1 Anexa 19.  Manualul 
procedurilor 

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

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

2 Anexa 21. Regulamentul de 
funcţionare a Comisiei de 
etică şi deontologie 
profesională universitară 

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

esionala%20Universitara.PDF 

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

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

2 Anexa 23. Participari la 
activitati in domeniul 
asigurarii calitatii 

 

 

http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/misiunea-universitatii
http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/misiunea-universitatii
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/uploads/files/Raport_EUA.pdf
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