
 

 

RAPORT 

 DE EVALUARE INTERNĂ   

 

ŞCOALA DOCTORALĂ  

  

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” 

DIN IAŞI 
 

 

OPIS 

 
 

Nr.crt. Denumire capitol 

(i) Informaţii generale 

i_1 Capacitatea instituţională a IOSUD (înfiinţare, structură, evoluţie, misiune, 

viziune, nivelul de certificare a calităţii etc.), cu reliefarea îndeosebi a 

resurselor comune existente (manageriale, administrative, logistice şi 

financiare) 

i_2 Şcoala doctorală evaluată care gestionează domeniul de studii universitare de 

doctorat evaluat (înființare, structură, evoluție, misiune de cercetare, nivelul 

de certificare a calității, o prezentare a măsurilor specifice de managementul 

calității și de promovare a eticii și deontologiei profesionale implementate la 

nivelul fiecărei școli doctorale, o prezentare a resursei umane și a 

infrastructurii de cercetare existente la nivelul fiecărei școli doctorale, o 

prezentare a elementelor de eficacitate educațională la nivelul fiecărei școli 

doctorale etc.) 

i_3 Domeniul de studii universitare de doctorat evaluat (obiective, misiune, 

planuri de învăţământ, număr de conducători de doctorat, evoluţia număr de 

studenţi doctoranzi şi a numărului de doctori în ultimii 5 ani, 

centre/laboratoare de cercetare, principalele realizări ştiinţifice, o prezentare 

a resursei umane, şi a infrastructurii de cercetare existente la nivelul fiecărui 

domeniu etc.) 

i_4 Funcţionarea sistemului de asigurare internă a calităţii 

(ii) Anexa 3 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.cmmi.tuiasi.ro 

5. 
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei 
1990 

www.etc.tuiasi.ro 

6. 
Inginerie Electrica, Energetica si Informatica 

Aplicata 
1937 

www.ee.tuiasi.ro 

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

8. Mecanică  1948 www.mec.tuiasi.ro 

9. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor  1990 www.sim.tuiasi.ro 

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

11. Arhitectură „G. M. Cantacuzino”  2003 www.arhitectura.tuiasi.ro/ 

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi în actualitate 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi are o dimensiune de cercetare foarte importantă, fiind 

recunoscută din 2011 ca universitate de cercetare avansată şi educaţie, concentrându-se permanent pe 

cercetarea interdisciplinară, inovare şi transfer de cunoştinţe.  

Creşterea calităţii personalului de cercetare şi angajarea acestuia în obţinerea performanţei constituie o 

o preocupare constantă a activităţilor de cercetare,  a recunoaşterii şi vizibilităţii universităţii noastre la nivel 

naţional şi internaţional. 

În cadrul universităţii sunt acreditate 23 centre de cercetare/excelenţă (acreditate de CNCSIS) şi 9 

colective de cercetare la nivelul facultăţilor precum şi laboratoare performante concentrate pe cercetarea 

ştiinţifică, crearea şi transferul de cunoştinţe. 

Aceste centre şi laboratoare de cercetare permit personalului de cercetare să candideze pentru obţinerea 

de granturi naţionale şi internaţionale de cercetare, contracte de cercetare cu industria sau cu organizaţii 

guvernamentale; de asemenea, sprijină programele de cercetare doctorale şi post doctorale, activitatea lor 

plasând universitatea noastră în topul românesc al cercetării ştiinţifice. 

Şcoala Ieşeană de Inventică are o tradiţie de peste 40 de ani la TUIASI şi a creat cel putin 65% dintre 

brevete la nivelul României în ultimii 15 ani. Ca urmare  a acestui fapt, universitatea noastră a câştigat Trofeul 

Creativităţii acordat de OSIM precum şi multe premii în urma participării la saloane naţionale şi internaţionale 

ale creativităţii.  

Managementul şi monitorizarea activităţilor de cercetare şi inovare sunt realizate de către Prorectoratul 

Cercetare dezvoltare, inovare şi CCTT Polytech. 

În anul 2009 Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi a fost evaluată instituţional de ARACIS, 

iar Consiliul ARACIS a eliberat Certificatul prin care i-a fost acordat calificativul „Grad de încredere ridicat”.  

Tot în anul 2009, universitatea a fost acreditată ca instituţie de interes pentru sistemul românesc de 

cercetare, drept recunoaştere a rezultatelor ştiinţifice obţinute la nivel naţional pentru perioada 2003 – 2007, 

clasându-se, ca nivel de performanţă, între primele cinci universităţi de cercetare din ţară. 

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 

http://www.ace.tuiasi.ro/
http://www.ch.tuiasi.ro/
http://www.ce.tuiasi.ro/
http://www.cmmi.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/


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 
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i_2. Şcoala doctorală evaluată care gestionează domeniul de studii 

universitare de doctorat evaluat (înființare, structură, evoluție, misiune de 

cercetare, nivelul de certificare a calității, o prezentare a măsurilor specifice 

de managementul calității și de promovare a eticii și deontologiei 

profesionale implementate la nivelul fiecărei școli doctorale, o prezentare a 

resursei umane și a infrastructurii de cercetare existente la nivelul fiecărei 

școli doctorale, o prezentare a elementelor de eficacitate educațională la 

nivelul fiecărei școli doctorale etc.) 
 

A). Infiinţare 

Demararea procedurii de reorganizare a celor 10 şcoli doctorale existente în TUIASI într-o singură şcoală,  s-

a făcut prin decizia Senatului nr. 347/27.10.2017. 

Dupa validarea alegerilor pentru director si membrii consiliului de catre senatul universitatii din 30.03.2018, 

Şcoala doctorală a început să-şi desfăşoare activitatea. 

 

B). Structură 

SD-TUIASI coordonează activitatea celor 10 consilii de coordonare a programelor doctorale (CCPD) de la 

nivelul fiecărei facultăţi. Fiecare CCPD are 3 membri, două cadre didactice conducători de doctorat şi un 

student doctorand. SD-TUIASI funcţionează în cadrul CSUD având la rândul ei un consiliu format din 3 

conducători de doctorat şi 2 doctoranzi aleşi. Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) are 

drept misiune asigurarea condițiilor de desfășurare a ciclului superior de studii universitare şi are în subordine 

o singură Școală doctorală (SD-TUIASI) (figura 1). 

 

 
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 
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- 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 moleculară, 

simularea proprietăților sinteză și 

caracterizarea polimerilor 

 

Prof.dr.ing. Nicolae Hurduc, Email: 

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 
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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  

Prof.dr.ing. Dorina-Nicolina 

Isopescu  

Email: isopescu@tuiasi.ro 

 
  Laboratorul de încercări fizico-

mecanice pe materiale și elemente de 

construcții 

  Laborator de cercetare instalații 

pentru construcții 

 

Conf.dr.ing. Vasilică Ciocan 

Email: vasilica.ciocan@tuiasi.ro  

 

4 Construcţii de 

Maşini şi 

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  

prof. dr. ing. Maricel Adam 

Email: adamm@tuiasi.ro 
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Testarea Calității Echipamentelor 

Electrice - MODITEST  

  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 

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,  

Prof.dr.ing. Antonela Curteza, 

Email: acurteza@gmail.com 

mailto:hraniciuc_tomi@yahoo.com
mailto:pvlpavel@yahoo.com
mailto:vgoanta@tuiasi.ro
mailto:paulbarsanescu@yahoo.com
mailto:nicanorcimpoesu@gmail.com
mailto:mblaga@tex.tuiasi.ro
mailto:cloghin@tex.tuiasi.ro
mailto:hristian@tex.tuiasi.ro
mailto:imanea@tex.tuiasi.ro
mailto:acurteza@gmail.com


dezvoltare și transferul de tehnologie  

  

  Laboratorul de prototipare rapida 

pentru încălţăminte 

 

Prof.dr.ing. Aura Mihai, Email: 

amihai@tex.tuiasi.ro 

 

 

H). Elemente de eficacitate educațională 

Managementul educaţional este foarte larg având ca scop analiza procesului şi a altor elemente care 

interacţionează cu educaţia în vederea atingerii obiectivelor finale. Managementul educaţional este în sfera 

interdisciplinarităţii urmărind criteria de eficienţă şi eficacitate educaţională printr-o utilizare superioară a 

resursei umane, a metodelor, conţinuturilor şi relaţiilor specifice.  

Succesul în educaţie este în strânsă legătură cu unele cerinţe de bază cum ar fi: claritatea obiectivelor 

formulate, prioritatea calităţii, motivarea resursei umane implicată, utilizarea raţională a resurselor existente 

şi o continua adaptare a proceselor educaţionale la rezultatele obţinute. 

Cel mai utilizat model al managementului educaţional  este modelul cibernetic 

(http://www.stiucum.com/management/management-educational/General-si-specific-in-

managem62863.php) caracterizat prin: răspunsuri şi modificări permanente la situaţiile în continua schimbare, 

controlul bazat pe feed-back, existenţa acţiunilor corective permenante, munca în echipă armonizată şi crearea 

ansamblului prin subordonarea rezultatelor individuale. Acest model presupune: divizarea raţională a deciziei 

pe baza unei informări solide şi permenente; o comunicare clară şi eficientă deoarece în învăţământ obiectivele 

activităţilor sunt în continuă schimbare şi multe decizii nu se pot corela între ele şi flexibilitate în activitatea 

managerială. 

Câteva din elemenetele de eficacitate educaţională din cadrul SD-TUIASI sunt prezentate în tabelul 4. 

 

Tabelul 4. Elemente de eficacitate educaţională 

Criterii Domenii Indicatori de 

performanţă 

Indicatori de calitate 

Conţinutul 

programelor de 

pregătire bazate 

pe studii 

universitare 

avansate 

Oferta 

educaţională 

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. 

 

Existenţa 

parteneriatelor cu 

reprezentanţi ai 

agenţilor economici 

Rezultatele proiectelor de cercetare 

desfăşurate în parteneriat cu agenţii economici 

sunt utilizate în SD-TUIASI 

Curriculum Conceperea 

curriculumului 

Se face pornind de la nevoile identificate pe 

piaţa muncii. 

Se asigură dezvoltarea laturii aplicative şi a 

competenţelor dezvoltate. 

Activităţile de predare şi evaluare sunt la 

nivelul Consiliilor de Coordonare a 

Programelor Doctorale din facultăţi. 

Beneficiarii sunt implicaţi în realizarea 

curriculumului. 

Realizarea 

curriculumului 

Aplicarea metodologiilor didactice centrate pe 

studenţi doctoranzi. 

Profesorii dezvoltă capacitatea doctoranzilor 

de a învăţa din experienţă şi din practică. 

Profesorii acordă sprijin individual 

doctoranzilor în procesul de învăţare. 

Utilizarea elementelor specifice ale 

minorităţilor etnice sau grupurilor de 

mailto:amihai@tex.tuiasi.ro
http://www.stiucum.com/management/management-educational/General-si-specific-in-managem62863.php
http://www.stiucum.com/management/management-educational/General-si-specific-in-managem62863.php


doctoranzi dezavantajaţi în activităţile de 

predare, învăţare şi evaluare a doctoranzilor. 

Rezultatele 

învăţării 

Performanţe 

interne 

Evaluarea rezultatelor Fiecare profesor poate preciza punctele tari şi 

cele slabe privind realizarea obiectivelor 

curriculare. 

Folosirea de profesori a stimulentelor pozitive. 

Autoevaluarea este folosită în activităţile de 

învăţare. 

Doctoranzii cunosc planificarea activităţilor de 

evaluare şi metodologia utilizată. 

Rezultatele evaluărilor sunt înregistrate şi 

comunicate doctoranzilor. 

Activitatea de 

cercetare 

ştiinţifică sau 

metodică 

Activitatea 

ştiinţifică şi 

metodică 

Activitatea ştiinţifică Participarea conducătorilor de doctorat la 

activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată 

în cadrul SD-TUIASI sau la nivel naţional şi 

internaţional. 

Profesorii valorifică în activitatea educaţională 

rezultatele cercetării de profil. 

Activitatea metodică a 

profesorilor 

Participarea profesorilor la diferite activităţi 

metodice la nivel local, naţional sau 

internaţional. 

Profesorii valorifică în activitatea educaţională 

rezultatele participării la aceste activităţi 

metodice. 

Activitatea 

financiară  

Activitatea 

financiară 

Constituirea bugetului Transparenţă în proiectarea bugetului. 

Implicarea factorilor relevanţi în proiectarea 

bugetară. 

Execuţia bugetului Transparenţă în execuţia bugetului. 

Lipsa sau scăderea neconformităţilor. 

 

 

 

 

 

 

 

  



i_3. Domeniul de studii universitare de doctorat evaluat (obiective, misiune, 

planuri de învăţământ, număr de conducători de doctorat, evoluţia număr 

de studenţi doctoranzi şi a numărului de doctori în ultimii 5 ani, 

centre/laboratoare de cercetare, principalele realizări ştiinţifice, o 

prezentare a resursei umane, şi a infrastructurii de cercetare existente la 

nivelul fiecărui domeniu etc.) 
 

Domeniile de studii universitare de doctorat gestionate de Şcoala doctorală a TUIASI sunt prezentate în 

tabelul următor.  

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 sunt prezentate la nivelul 

fiecărui domeniu din cadrul Şcolii Doctorale. 

 

Nr.crt. Domeniul Facultatea 

1 Chimie Facultatea de Inginerie chimică şi protecţia mediului 

“Cristofor Simionescu“ 2 Inginerie chimică 

3 Ingineria mediului  

 

4 Inginerie mecanică  

 

Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Construcţii de 

Maşini şi Management Industrial 

5 Inginerie electrică  Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi 

Informatică Aplicată 6 Inginerie energetică  

7 Inginerie electronică, 

telecomunicații și tehnologii 

informaționale din cadrul  

 

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei 

8 Calculatoare și tehnologia 

informației 

Facultatea de Automatică şi Calculatoare 

9 Ingineria sistemelor  

10 Inginerie industrială  Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management 

Industrial  

Facultatea de Textile – Pielărie şi Management 

Industrial 

11 Inginerie civilă și instalaţii  Facultatea de Construcţii şi Instalaţii  

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria 

Mediului 

12 Ingineria materialelor 

 

Facultatea  de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor  

Facultatea de Mecanică 

13 Inginerie și management Facultatea de Textile – Pielărie şi Management 

Industrial 

 

  



i_4. Funcţionarea sistemului de asigurare internă a calităţii 
 

Sistemul de asigurarea calităţii  

în Şcoala doctorală a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi 

 

Managementul sistemului de asigurare a calităţii 

 

Sistemul de asigurarea calităţii de la nivelul Şcolii doctorale este integrat în structura  

de management a calităţii din cadrul universităţii.  

Autoritatea supremă în acest sistem este reprezentată de Senatul Universităţii Tehnice Gheorghe 

Asachi din Iaşi. Acesta este format din cadre didactice şi studenţi aleşi prin vot majoritar, universal, direct şi 

secret al cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv ai studenţilor  (Anexa 9. Senatul Universităţii 

Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi). 

Activităţile pe domenii de activitate sunt gestionate de Comisiile permanente ale senatului: 

a) Comisia pentru programe de studii, evaluarea şi asigurarea calităţii; 

b) Comisia pentru cercetare-dezvoltare, antreprenoriat şi parteneriat public privat; 

c) Comisia de relaţii internaţionale , imagine universitară şi titluri onorifice; 

d) Comisia pentru activităţi studenteşti şi servicii sociale; 

e) Comisia pentru strategie instituţională, infrastructură şi management financiar; 

f) Comisia de informatizare şi comunicaţii digitale; 

g) Comisia pentru Cartă, etică, regulamente şi incompatibilităţi. 

Universitatea funcţionează pe baza Cartei universitare (Anexa 10. Carta Universităţii) a 

Regulamentului de organizare si functionare a Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi (Anexa 11. 

Regulamentului de organizare si functionare) şi a Regulamentului Intern al Universităţii Tehnice Gheorghe 

Asachi din Iaşi (Anexa 12. Regulamentului Intern).  

Obiectivele sistemului de asigurare internă a calităţii sunt cuprinse în Planul strategic  general 

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

Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi)  şi planurile opreaţionale anuale precum şi în Declaraţia 

Rectorului privind politica de asigurare a calităţii în Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi" din Iaşi : 

www.calitate.tuiasi.ro 

(Conducerea operativă a Universităţii, este asigurată de Consiliul de administraţie, alcătuit din rector, 

prorectori, directorul consiliului pentru studii universitare de doctorat, decanii, directorul general administrativ 

şi un reprezentant al studenţilor (Anexa 14. Consiliul de administratie).  

Evaluarea şi asigurarea calităţii activităţilor desfăşurate în universitate reprezintă o preocupare 

constantă a managementului universităţii, pe toate nivelurile ierarhice.  

Începând din 2005 funcţionează Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) − la nivelul 

universităţii şi Subcomisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii − la nivelul facultăţilor/ departamentelor/ 

direcţiilor (Anexa 15. CEAC).  

În conformitate cu legea 87/2006, rectorul este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate. Ca 

urmare, conducerea operativa a CEAC este asigurata de către rector sau de un coordonator desemnat de acesta.  

Viziunea rectorului privind  legatura dintre politica de calitate, obiectivele sistemului de asigurare a 

calitatii si politica manageriala este cuprinsa în Declaraţia Rectorului privind politica de asigurare a calităţii 

în Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi" din Iaşi: www.calitate.tuiasi.ro şi Politica în domeniul caliăţii  

a Universitaţii Tehnice ,,Gheorghe Asachi" din Iasi: www.calitate.tuiasi.ro.  

Cadrul organizatoric este definit prin Regulamentul de organizare şi funcţionarea a CEAC (Anexa 16. 

Regulamentul de organizare şi funcţionarea CEAC)  De la înfiinţare şi până în prezent, Comisia pentru 

Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Calităţii CEAC şi-a asumat răspunderea privind elaborarea/ verificarea/ 

avizarea  a procedurilor care privesc activitatea didactică, evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei, care s-au 

constituit în Manualul procedurilor (Anexa 17. Manualul procedurilor), vezi şi http://www.calitate.tuiasi.ro. 

Pentru îndeplinirea operativă atribuţiilor sale, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii dispune 

de un compartiment de specialitate, Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – DEAC, a cărui 

responsabilităţi sunt cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionarea al DEAC (Anexa 18. 

Regulamentul de organizare şi funcţionarea al DEAC) 

Funcţionalitatea structurilor de conducere şi încadrarea lor în fluxul decizional, este reflectată şi de de 

Organigrama universităţii http://www.tuiasi.ro/rectorat/organigrama-tuiai-2017 

http://www.calitate.tuiasi.ro/
http://www.calitate.tuiasi.ro/
http://www.calitate.tuiasi.ro/
http://www.calitate.tuiasi.ro/
http://www.tuiasi.ro/rectorat/organigrama-tuiai-2017


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 17. Manualul 

procedurilor), procedurile nr. 40 – 55, nr. 74 – 81, nr. 92 – 93, nr. 95, nr.98 – 99, nr.101. 

 

Asigurarea calităţii strategiei universitare şi activităţii financiar-contabile 

Evidenţierea veniturilor şi cheltuielilor pe facultăţi a facilitat adoptarea unor măsuri de reducere a 

cheltuielilor în toate activităţile. Astfel, facultăţile au realizat state de funcţii judicioase, bazate pe estimarea 

cheltuielilor în viitorul an universitar şi pe încadrarea în fondurile repartizate pe facultăţi. Evoluţia finanţării 

şi încadrării în fonduri a facultăţilor în demonstrează gestionarea eficientă a resurselor de care se dispune. În 

acelaşi sens, un rol important îl are Compartimentul de audit public intern care, desfăşurând o activitate 

funcţional autonomă, pe bază de Regulament de funcţionare şi Plan Anual de Audit, furnizează informaţii 

pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice. 

Domeniul este procedurat şi cuprins în Manualul procedurilor (Anexa 17. 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 17. 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 17. 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 17. 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 17. 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 17. 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 19. Codul de etică)  respectiv, în Regulamentul de funcţionare a Comisiei de etică şi 

deontologie profesională universitară (Anexa 20. 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 21. Rapoarte anuale de evaluare internă a calităţii educaţiei) 

http://www.tuiasi.ro/


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. 
 

(ii) Anexa 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. 
 



DOMENII CRITERII STANDARDE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ŞCOALA DOCTORALĂ TUIAŞI 

A. CAPACITATEA 

INSTITUŢIONALĂ 

A.1. - Structurile  

instituționale, 

administrative,  

manageriale și  

resurse financiare 

A.1.1. Instituția  

organizatoare de studii 

universitare de doctorat 

(IOSUD) a implementat  

mecanismele de  

funcționare eficiente  

prevăzute în legislația  

specifică privind  

organizarea studiilor de 

doctorat. 

A.1.1.1. Existența regulamentelor specifice și aplicarea 

acestora la nivelul IOSUD, respectiv al școlii doctorale, 

având ca perioadă de referință ultimii 5 ani:  

a) regulamente interne ale structurilor administrative 

(Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a 

studiilor universitare de doctorat, regulamentele școlilor 

doctorale); 

b) metodologia de desfășurare a alegerilor la nivelul CSUD, 

școli doctorale și dovezi ale derulării acestora;  

c) metodologia de desfășurare a concursului pentru funcția 

de director CSUD și dovezi ale derulării acestuia;  

d) metodologii de organizare și desfășurare a studiilor de 

doctorat (de admitere a studenților doctoranzi, de finalizare 

a studiilor de doctorat);  

e) existența unor mecanisme de recunoaștere a calității de 

conducător de doctorat și de echivalare a doctoratului 

obținut în alte state;  

f) structuri de conducere funcționale IOSUD/ 

CSUD/Consiliul școlii doctorale (regularitatea convocării 

ședințelor);  

g) contractul de studii universitare de doctorat.  

Criteriu îndeplinit. 

Regulamentele specifice ale CSUD și Școala doctorală 

există și sunt aplicate în cadrul IOSUD. 

Detalii în Anexa 3.1. 

A.1.1.2. Regulamentul școlii doctorale include criterii, 

proceduri și 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 și completările 

ulterioare. 

Criteriu îndeplinit. 

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. 

 

Detalii şi link-uri către aceste regulamente sunt prezentate în 

Anexa 3.2. 

A.1.2. IOSUD dispune 

de resursele logistice 

necesare pentru 

îndeplinirea misiunii 

studiilor de doctorat. 

A.1.2.1. Existența și eficacitatea unui sistem informatic 

adecvat pentru evidența studenților doctoranzi și a 

parcursului lor academic.  

Criteriu îndeplinit. 

In cadrul Școlii doctorale evidența studenților doctoranzi se 

face printr-un sistem informatic propriu care constă dintr-o 

bază de date și prin Registrul matricol unic (RMU).  

Printscreen-uri sunt prezentate în Anexa 3.3. 



A.1.2.2. Existența și utilizarea unui program informatic 

și dovezi ale utilizării sale pentru verificarea procentului 

de similitudine în toate tezele de doctorat.  

Criteriu îndeplinit. 

Se utilizează aplicația Plagiarism Detector 

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

baza unui contract între TUIASI și Plagiat-Sistem 

Antiplagiat prin internet SRL. 

Detalii privind etapele de parcurs şi copia după acest 

contract sunt prezentate în Anexa 3.4. 

A.2. - 

Infrastructura 

de cercetare 

A.2.1. IOSUD/ Școlile 

doctorale dețin o 

infrastructură de 

cercetare care să susțină 

derularea  

activităților specifice  

studiilor universitare de 

doctorat. 

A.2.1.1. IOSUD/Școala doctorală prezintă dovezi privind 

deținerea sau închirierea spațiilor pentru activitățile de 

cercetare specifice programelor doctorale (laboratoare, 

terenuri experimentale, stațiuni de cercetare etc.). 

Criteriu îndeplinit. 

 

Detalii în Anexa 3.5. 

A.2.1.2. IOSUD/Școala doctorală are acorduri de colaborare 

încheiate cu instituții de învățământ superior, cu institute de 

cercetare, cu rețele de cercetare pentru exploatarea în 

parteneriat a diverselor infrastructuri de cercetare și își 

prezintă public oferta de servicii de cercetare prin 

intermediul unei platforme de profil.  

Criteriu îndeplinit. 

Sunt un număr de 92 acorduri cu diferite instituţii din 

întreaga lume. 

Oferta de servicii publice este prezentată public pe fiecare 

domeniu în parte pe platforma https://erris.gov.ro. Detalii pe 

fiecare domeniu în parte şi detalii privind acordurile sunt 

prezentate în Anexa 3.6. 

A.3. - Calitatea 

resursei umane 

 

A.3.1. La nivelul 

fiecărei școli doctorale 

există suficient 

personal calificat astfel 

încât să fie asigurat un 

proces educațional de 

calitate.  

A.3.1.1. 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 (3sau 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 neîndeplinit. 

Total număr conducători de doctorat IOSUD: 115.  

Număr conducători de doctorat cu 9-12 doctoranzi în stagiu: 

12 

Procent: 10,44% 

 

Detalii în Anexa 3.7 

B. EFICACITATEA 

EDUCAŢIONALĂ 

B.1. - Numărul, 

calitatea și 

diversitatea 

candidaților care 

s-au prezentat la 

concursul de 

admitere 

B.1.1. Candidații 

admiși la studiile de 

doctorat sunt de cea 

mai înaltă calitate, sunt 

diversificați ca  

reprezentare de gen și 

socială. 

B.1.1.1. IOSUD/Școala doctorală are o politică de stimulare 

a înmatriculării studenților doctoranzi proveniți din medii 

sociale dezavantajate, prin alocarea de locuri speciale la 

admitere și/sau acordarea unor burse sociale sau organizarea 

unor programe de sprijin care să prevină abandonul 

universitar.  

Criteriu îndeplinit. 

Nu au fost solicitări în acest sens. 

 

Anexa 3.8. 

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.2.1.1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate cuprinde minimum 3 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. 

Pe fiecare domeniu în parte programul de pregătire cuprinde 

minimum 3 discipline, dintre care cel puţin una este 

destinată studiului metodologiei cercetării sau prelucrării 

statistice a datelor. 

Detalii în Anexa 3.9. 

B.2.1.2. IOSUD are create mecanismele prin care se asigură 

că 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 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 3.10. 

 

https://erris.gov.ro/


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/Htm/Planuri%20invatamant.ht

m 

  

In cadrul Şcolii doctorale există disciplina Etică şi integritate 

academică susţinută de prof. Nicolae Seghedin şi prof. 

Mariana Gavrilescu. 

Fişa disciplinei este prezentată în Anexa 3.11. 

B.3. - Rezultatele  

studiilor doctorale 

și proceduri de  

evaluare a acestora 

B.3.1. Cercetarea este 

valorificată de către 

studenții doctoranzi prin 

prezentări la conferințe 

științifice, publicații 

științifice, prin transfer 

tehnologic, patente,  

produse, comenzi de  

servicii. 

B.3.1.1. În cadrul școlii doctorale există inițiative pentru 

valorificarea rezultatelor studiilor doctorale în acord cu 

specificul domeniului (de exemplu, transfer tehnologic, 

produse, patente în cazul științelor exacte; produse și 

servicii în cazul științelor sociale și umaniste; festivaluri, 

concursuri, recitaluri, competiții sportive; comenzi cultural-

artistice în domeniul vocațional). 

Criteriu îndeplinit. 

In cadrul Şcolii doctorale a TUIASI există două acţiuni 

importante pentzru valorificarea rezultatelor studiilor 

doctorale: 

-Conferinţa Şcolii Doctorale; 

-Seminarul cu agenţii economici, Parteneriate în cercetare, 

dezvoltare şi inovare. 

Detalii în Anexa 3.12. 

B.4. - Calitatea 

tezelor de 

doctorat finalizate 

 

B.4.1. Tezele de 

doctorat finalizate 

îndeplinesc standarde 

ridicate de  

calitate. 

B.4.1.1. La nivelul de IOSUD, procentul de teze 

invalidate, fără drept de refacere și reluarea procesului de 

susținere publică, la nivelul Consiliului general 

CNATDCU este de cel mult 5% în ultimii 5 ani. 

Criteriu îndeplinit. 

In cadrul IOSUD a existat o singură teză invalidată în ultimii 

5 ani. 

Total teze ultimii 5 ani: 355 

Nr. Total teze invalidate: 1 

Procent: 0,28% < 5% 

Detalii în Anexa 3.13. 

C. 

MANAGEMENTUL 

CALITĂŢII 

C.1. - Existența 

și derularea  

periodică a  

sistemului de  

asigurare internă a 

calității 

 

C.1.1. Există cadrul  

instituțional și se aplică 

o procedură pentru 

monitorizarea 

asigurării interne a 

calității, precum și 

politici de asigurare  

internă a calității 

relevante. 

 

C.1.1.1. IOSUD a dezvoltat și aplică periodic o procedură 

de evaluare și monitorizare internă a evoluției școlilor 

doctorale, între criteriile evaluate regăsindu-se obligatoriu:  

a) activitatea științifică a conducătorilor de doctorat;  

b) infrastructura și logistica necesare desfășurării activității 

de cercetare;  

c) procedurile și normele subsecvente pe baza cărora se 

organizează studiile doctorale. 

Criteriu îndeplinit. 

După reorganizarea celor 10 şcoli doctorale IOSUD a 

declanşat procesul de evaluare internă prin decizia CA nr. 

2175/23.10.2018. 

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. 

Copii ale celor două decizii și a procedurii de evaluare 

internă sunt prezentate în  

Anexa 3.14. 

C.1.1.2. Asociațiile studențești și/sau studenții reprezentanți 

organizează alegeri în rândul studenților doctoranzi, la 

nivelul fiecărei școli doctorale, pentru poziții în consiliile 

școlilor doctorale și în CSUD,  prin vot universal, direct și 

secret toți studenții doctoranzi având dreptul să aleagă și să 

fie aleși. 

Criteriu îndeplinit. 

Studenții reprezentanți au organizat alegeri la nivelul CSUD 

și CSD. 

Procesele verbale de alegere a membrilor CSUD și CSD 

sunt prezentate în Anexa 3.15. 

C.1.1.3. În urma evaluării interne, atât IOSUD, cât și școlile 

doctorale elaborează strategii și politici de acțiune în 

vederea remedierii deficiențelor semnalate și a stimulării 

performanței științifice și academice a IOSUD.  

Criteriu îndeplinit. 

In urma evaluării interne IOSUD şi Scoala doctorală a 

elaborat strategii şi politici de acţiune în vederea remedierii 

deficienţelor prezentate în Anexa 3.16. 

http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Planuri%20invatamant.htm
http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Planuri%20invatamant.htm


 C.2. - 

Transparența  

informațiilor și  

accesibilitate la  

resursele de 

învățare  

C.2.1. Informațiile de 

interes pentru studenții 

doctoranzi, viitorii 

candidați, respectiv 

informațiile de interes 

public sunt disponibile 

spre consultare în format  

electronic. 

C.2.1.1. Școala doctorală, prin intermediul IOSUD, 

publică pe website-ul instituției organizatoare informații 

despre, cu respectarea reglementărilor generale cu privire 

la protecția datelor:  

a) regulamentul școlii doctorale;  

b) regulamentul de admitere;  

c) regulamentul de finalizare a studiilor care să includă și 

procedura de susținere publică a tezei;  

d) conținutul programelor de studii;  

e) profilul științific și interesele/temele de cercetare ale 

conducătorilor de doctorat din școală, precum și date 

instituționale de contact ale acestora;  

f) lista doctoranzilor din școală cu informațiile de bază (anul 

înmatriculării; conducător);  

g) informații despre standardele de elaborare ale tezei de 

doctorat;  

h) link-uri către rezumatele tezelor de doctorat care urmează 

a fi susținute public, precum și data, ora, locația 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 

 

Detalii în Anexa 3.17. 

C.2.2. IOSUD/ Școala 

doctorală asigură 

studenților doctoranzi 

acces la resursele 

necesare derulării 

studiilor doctorale 

C.2.2.1. Toți studenții doctoranzi au acces gratuit, la o 

platformă cu baze de date academice relevante pentru 

domeniile studiilor de doctorat organizate. 

Criteriu îndeplinit. 

Toţi studenţii doctoranzi au acces la bazele de date 

internationale specifice domeniului de activitate de pe orice 

calculator al TUIASI. 

Anexa 3.18. 

C.2.2.2. Fiecare student doctorand are acces, la cerere și cu 

acordul conducătorului de doctorat, la un sistem electronic 

de verificare a gradului de similitudine cu alte creații 

științifice sau artistice existente. 

Criteriu îndeplinit. 

TUIASI are încheiat contract de prestări servicii cu firma 

Plagiat-Sistem Antiplagiat prin internet SRL în vederea 

verificării gradului de similitudine.  

O copie a contractului este prezentată în Anexa 3.19. 

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 3.20. 

 C.3. - Gradul de  

internaționalizare 

C.3.1. IOSUD/ Școala 

doctorală are o 

strategie și o aplică 

pentru creșterea 

gradului de 

internaționalizare a 

studiilor doctorale. 

C.3.1.1. Școala doctorală, prin intermediul IOSUD, are 

încheiate acorduri de mobilitate cu universități din străinătate, 

cu institute de cercetare, cu companii care desfășoară 

activități în domeniul studiat, care vizează mobilitatea 

studenților doctoranzi și a cadrelor didactice (de exemplu 

acorduri ERASMUS pentru ciclul de studii doctorale), și cel 

puțin 20% dintre studenții doctoranzi au efectuat un stagiu de 

pregătire în străinătate sau o altă formă de mobilitate precum 

participarea la conferințe științifice internaționale. 

Criteriu îndeplinit. 

Total studenţi doctoranzi la 31.12.2018: 710 

Total studenţi doctoranzi cu mobilităţi ERASMUS: 82 

Total studenţi doctoranzi participanţi la conferinţe 

internationale: 172 

Total general: 254 

Procent: 35,77% 

Detalii pe fiecare domeniu sunt prezentate în Anexa 3.21. 

C.3.1.2. Școala doctorală sprijină, inclusiv financiar, 

organizarea unor doctorate în cotutelă internațională, 

Criteriu îndeplinit. 

Cotutele: 55 

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


respectiv invitarea unor experți recunoscuți care să susțină 

cursuri/prelegeri pentru studenții doctoranzi. 

Prelegeri: 112 

Detalii pe fiecare domeniu sunt prezentate în Anexa 3.22. 
C.3.1.3. Cel puțin 5% din tezele de doctorat din cadrul 

școlii doctorale sunt redactate și/sau prezentate într-o limbă 

de circulație internațională sau sunt realizate în cotutelă. 

Criteriu îndeplinit. 

Nr. Total teze ultimii 5 ani: 355 

Nr. Teze susţinute în engleză: 13 

Nr. Teze susținute în cotutelă: 8 

Procent: 5,91% 

Detalii în Anexa 3.23. 

C. 3.1.4. Internaționalizarea activităților din cadrul studiilor 

doctorale este susținută de către IOSUD 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. 

Sunt prezentate 10 participări la târguri educaționale pentru 

atragerea studenților doctoranzi internaționali. 

Detalii pe domenii sunt prezentate în Anexa 3.24. 

 

*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.  

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 962 din data de 14 noiembrie 2018. 

 

 

 



Anexa 3.1. 
A.1.1.1. Existența regulamentelor specifice și aplicarea acestora la nivelul IOSUD, respectiv al școlii 

doctorale, având ca perioadă de referință ultimii 5 ani:  

a) regulamente interne ale structurilor administrative (Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a 

studiilor universitare de doctorat, regulamentele școlilor doctorale); 

b) metodologia de desfășurare a alegerilor la nivelul CSUD, școli doctorale și dovezi ale derulării acestora;  

c) metodologia de desfășurare a concursului pentru funcția de director CSUD și dovezi ale derulării acestuia;  

d) metodologii de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat (de admitere a studenților doctoranzi, de 

finalizare a studiilor de doctorat);  

e) existența unor mecanisme de recunoaștere a calității de conducător de doctorat și de echivalare a doctoratului 

obținut în alte state;  

f) structuri de conducere funcționale IOSUD/ CSUD/Consiliul școlii doctorale (regularitatea convocării 

ședințelor);  

g) contractul 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 

http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Documente%20utile.htm 

 

b). Metodologiile de desfășurare a alegerilor la nivelul CSUD și a școli doctorale sunt disponibile la adresa 

http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Legislatie_Noutati.htm 

Procesele verbale sunt prezentate în Anexa 3.1a şi Anexa 3.1b. 

 

c). Metodologiile de desfășurare a concursului pentru funcția de director CSUD și școală doctorală sunt 

disponibile la adresa http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Legislatie_Noutati.htm 

Procesele verbale de alegere a directorului CSUD și a școlii doctorale sunt prezentate în Anexa 3.1c şi 

Anexa 3.1d. 

 

d). Metodologiile de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat: 

- admitere, la adresa http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Legislatie_Noutati.htm 

- finalizare studii, la adresa  http://www.doctorat.tuiasi.ro/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://www.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 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 Anexa 3.1e. 

 

g). Contractul de studii universitare de doctorat se găsește la adresa 

http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Documente%20utile.htm 

  

http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Documente%20utile.htm
http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Legislatie_Noutati.htm
http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Legislatie_Noutati.htm
http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Legislatie_Noutati.htm
http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Documente%20utile.htm
http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Legislatie_Noutati.htm
http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Documente%20utile.htm


 

Anexa 3.1a 

Procesul verbal de desfășurare a alegerilor la nivelul CSUD 

 
 



  
  



 

 

Anexa 3.1b 

Procesul verbal de desfășurare a alegerilor la nivelul CSD 

 
 

 



 
  



Anexa 3.1c 
Procesul verbal de alegere a directorului CSUD 

 

 
 

 

 



 
 



 



 



 



 
  



Anexa 3.1d 

Procesul verbal de alegere a directorului școlii doctorale  

 

 
 

  



Anexa 3.1e 
Procesele verbale ale şedinţelor CSD şi CSUD din 07.03.2018; 07.05.2018; 29.06.2018; 04.02.2019 

 

 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 











 

  



Anexa 3.2. 
A.1.1.2. Regulamentul școlii doctorale include criterii, proceduri și 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 și 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 http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Documente%20utile.htm 

 

Regulamentul Școlii doctorale este disponibil la adresa 

http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Documente%20utile.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Documente%20utile.htm
http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Documente%20utile.htm


Anexa 3.3. 
A.1.2.1. Existența și eficacitatea unui sistem informatic adecvat pentru evidența studenților doctoranzi și 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. 

 

Printscreen din RMU 

 
 

 



Printscreen din baza de date 



Anexa 3.4. 
A.1.2.2. Existența și utilizarea unui program informatic și 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 continuare. 

 



 
 



 
 

 



 



 



 



 
 



Anexa 3.5. 
A.2.1.1. IOSUD/Școala doctorală prezintă dovezi privind deținerea sau închirierea spațiilor pentru 

activitățile de cercetare specifice programelor doctorale (laboratoare, terenuri experimentale, stațiuni de 

cercetare etc.). 

 

Detaliile sunt prezentate în continuare. 

 

 



 



 



 



 
 



 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 3.6. 
A.2.1.2. IOSUD/Școala doctorală are acorduri de colaborare încheiate cu instituții de învățământ superior, 

cu institute de cercetare, cu rețele de cercetare pentru exploatarea în parteneriat a diverselor 

infrastructuri de cercetare și își prezintă public oferta de servicii de cercetare prin intermediul unei 

platforme de profil. 

 

ROMANIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ ”GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 
PRORECTORAT RELAȚII INTERNAȚIONALE 

ACORDURILE DE COLABORARE INTERUNIVERSITARĂ ALE  

TUIAȘI CU INSTITUŢII DIN STRĂINĂTATE 
 

Nr. 

crt. 

Numele instituţiei partenere Ţara Data 

semnării 

Perioada de 

valabilitate 

Observaţii/ 

precizări 

1 Technical University – Gabrovo   BULGARIA 14.06.2007 14.06.2007 – 

14.06.2012 

Prelungire 

automată încă 5 

ani 

2 

 

Todor Kobleshkov University 

of Transport Sofia 

BULGARIA 9.05.2011 9.05.2011-

9.05.2016 

Prelungire 

automată încă 5 

ani 

3  Jilin University CHINA 29.06.1994 nelimitat  

 4 Abo Academy University, 

Turku-Abo 

FINLANDA 17.09.1993 nelimitat  

5 Universite d’Angers 

  

FRANȚA 

 

13.12.2001 nelimitat  

6 Universite d’Angers si AUF FRANȚA 22.06.2004 nelimitat  

7 

 

Universite Claude-Bernard 

Lyon I si AUF 

FRANȚA 25.08.2004 nelimitat  

 

8 INSA de Lyon si AUF FRANȚA 14.11.2003 nelimitat  

9 

 

Universite de Provence Aix-

Marseille I si AUF 

FRANȚA 22.12.2004 nelimitat  

10 Universite de Haute-Alsace de 

Mulhouse si AUF 

FRANȚA 5.09.2003 nelimitat  

11 Universite de Reims 

Champagne-Ardenne si AUF  

FRANȚA 12.09.2002 nelimitat  

12 ENSAIT Roubaix si AUF FRANȚA 25.08.2004 nelimitat  

13 

 

Comissariat a l’Energie 

Atomique, Paris 

 

FRANȚA 1.03.2008 1.03.2008 – 

1.03.2011 – 

1.03.2016 

prelungire 

automată 5 ani 

14 Universite de Rouen FRANȚA 13.02.2003 nelimitat 

 

 

15 Universite de Rouen si AUF FRANȚA 25.08.2004 nelimitat  

 

16 

 

University of Dusseldorf, 

Institute of Organic Chemistry 

and macromolecular Chemistry, 

Dusseldorf 

GERMANIA 29.04.2002 nelimitat  

17 Hochschule fur Technik und 

Wirtschaft des Saarlandes 

GERMANIA 1.04.2000 nelimitat  

18 The Technical University of 

Crete 

GRECIA 3.04.2000 nelimitat  



19 The Technical University of 

Crete 

GRECIA 21.10.2008 prelungire 

automată la 

fiecare 2 ani 

 

20 Technological Education 

Institute of Piraeus 

GRECIA 10.09.2002 nelimitat  

21 University of Cagliari ITALIA 19.11.2000 nelimitat  

22 Al Balqua Applied University, 

Ma’an College 

IORDANIA 

 

20.03.2000 

 

nelimitat  

23 Bio-Medical Fuzzy Systems 

Association – în domeniul 

electronicii 

JAPONIA 20.11.2001 nelimitat  

24 Riga Technical University, 

Institute of Textile Materials 

Technologies and Design – în 

domeniul textile 

LETONIA 3.12.2007 3.12.2007 – 

3.12.2012 –  

 

Reînnoire 

automată la 

fiecare 5 ani 

25 City University London (acord 

cadru cotutela doctorat) 

MAREA 

BRITANIE 

10.01.2011 nelimitat  

26 University of Warmia and 

Mazury in Olsztyn 

POLONIA 28.10.2011 28.10.2011 – 

28.10.2016 

 

27 University of Aveiro PORTUGALI

A 

4.01.2005 nelimitat  

28 Universitatea Tehnică a 

Moldovei Chişinău 

REPUBLICA 

MOLDOVA 

21.06.2010 21.06.2010 – 

21.06.2015 

prelungire 

automată încă 5 

ani 

29 Universitatea Tehnica a 

Moldovei   

REPUBLICA 

MOLDOVA 

3.12.2007 3.12.2007 – 

3.12.2012 

prelungire 

automată încă 5 

ani 

30 Fac. de Cadastru şi Ingineria 

Mediului, Universitatea Agrara 

de Stat din Moldova,  Chişinău 

REPUBLICA 

MOLDOVA 

11.11.2001 nelimitat  

31 Facultatea de Chimie Industrială 

și Ecologică, Universitatea de 

Stat din Chișinău 

REPUBLICA 

MOLDOVA 

1.05.2002 nelimitat  

32 

 

Facultatea de Electrofizică, 

Universitatea Tehnică a 

Moldovei, Chișinău 

www.utm.md 

REPUBLICA 

MOLDOVA 

23.11.1994 nelimitat  

33 Universitatea de Stat din 

Chișinău 

REPUBLICA 

MOLDOVA 

1.05.2002 nelimitat  

34 Universitatea ”Alecu Russo” 

din Bălți 

REPUBLICA 

MOLDOVA 

16.06.2009 16.06.2009 – 

16.06.2012 

posibilitate de 

prelungire 

35 National University of 

Singapore 

SINGAPORE 13.12.2004 nelimitat  

36 Universidad de Granada SPANIA 28.06.2006 nelimitat  

37 Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria 

SPANIA 18.03.2005 nelimitat  

38 Our Lady of the Lake, San 

Antonio, Texas 

S.U.A. 21.11.2006 nelimitat  

39 The University of New Orleans, 

Louisiana 

S.U.A. 11.04.2002 nelimitat  

40 International Textile Research 

Unit Group LTD – în domeniul 

textile 

TURCIA 23.04.2002 nelimitat  

41 The Donetsk  National 

Technical University 

UCRAINA 3.02.2011 3.02.2011 – 

3.02.2014 

prelungire 

automată 

încă 5 ani 



42 Vinnitsa Technical State 

University 

UCRAINA 6.10.2000 nelimitat  

43 The University of Malaysia 

Perlis 
MALAEZIA 10.05.2013 

10.05.2013 – 

10.05.2018 

5 ani 

44 Ben Gurion University of the 

Negev, Beer- Sheva 

ISRAEL 

3.02.2014 

3.02.2014 – 

3.02.2017 

Reînnoire la 

fiecare trei ani, 

cu acordul 

ambelor părți 

45 University of Information 

Science and Technology ”St. 

Paul the Apostle” 

REPUBLICA 

MACEDONI

A 

29.04.2014 

29.04.2014 – 

29.04.2019 

Poate fi prelungit 

după expirare 

46 Universidade de Santiago de 

Compostela 

SPANIA 

7.03.2014 

 

7.03.2014 – 

7.03.2019 

5 ani 

Persoană de 

contact 

prof.univ.dr.ing. 

Carmen 

TEODOSIU 

47 The University of Toledo SUA 

23.09.2014 

23.09.2014 – 

nedefinit  

Este în vigoare 

până va fi semnat 

un acord separat 

48 Ivanovo State Polytechnic 

University 

FEDERAȚIA 

RUSĂ 
22.04.2014 

22.04.2014 – 

22.04.2019 

Persoană de 

contact 

prof.univ.dr.ing. 

Mirela BLAGA 

49 L’UPPA de Pau et des Pays de 

l’Adour 

FRANȚA 

11.12.2014 

11.12.2014 – 

11.12.2019 

Persoană de 

contact 

prof.univ.dr.ing. 

Marcel POPA 

50 Odessa National Maritime 

University, Odessa,  

UCRAINA 

18.03.2015 

18.03.2015 – 

18.03.2019 

Persoană de 

contact 

prof.univ.dr.ing. 

Neculai Eugen 

SEGHEDIN 

51  

Universite d’ORELANS 

 

FRANȚA 

6.05.2015 

 

6.05.2015 – 

6.05.2020 

Cu posibilitate de 

prelungire. 

Persoane de 

contact: prof. 

Florin 

MUNTEANU și 

Cristian 

FOȘALĂU, ETH 

52 University of Pannonia, 

Veszprem 

UNGARIA 

22.04.2015 

22.04.2015, 

perioadă 

nedeterminat

ă 

Persoană de 

contact Prof.Igor 

CREȚESCU 

53 Beijing Jiaotong University CHINA 

10.06.2015 

10.06.2015 – 

10.06.2020 

Persoană de 

contact Prof. 

Iulian RUSU 

(CH) 

54 Universidade Tecnologica 

Federal do Parana 

BRAZILIA 

13.07.2015 

13.07.2015 – 

13.07.2020 

Persoană de 

contact Prof. 

Const. 

CĂRUNTU 

(AC) 



55 Brahmdevdada Mane Institute 

of Technology - Solapur 

INDIA 

10.07.2015 

10.07.2015 – 

10.07.2020 

Persoană de 

contact prof. 

Cristian 

FOȘALĂU 

(IEEIA) 

56 South Ural State University RUSIA 

10.03.2016 

10.03.2016 – 

10.03.2021 

Prof.univ.dr.ing. 

Alina MINEA 

(SIM) 

57 Universitatea Națională  ”Yuriy 

Fedkovych”  din Cernăuți 

UCRAINA 
13.11.2015 

13.11.2015 – 

13.11.2018 

General 

58 Capital University of Science 

and Technology, Islamabad 

PAKISTAN  
18.02.2016 

18.02.2016 – 

18.02.2021 

General  

59 Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova 

REPUBLICA 

MOLDOVA 
9.06.2016 

 

9.06.2016 – 

9.06.2021 

General  

Prof. Gabriel 

SĂNDULACHE 

(HIDRO) 

60  

AIHA – RMS Rocky Mountain 

Local Section, Colorado 

SUA 

30.09.2016 

Perioadă 

nedeterminat

ă 

General, 

securitatea și 

igiena muncii 

prof. Ctin 

BACIU și prof. 

Brîndușa ROBU 

SLUȘER 

61 Universidade de Lisboa PORTUGALI

A 
20.10.2016 

20.10.2016 – 

20.10.2021 

 

62 Colorado State University, Fort 

Collins, Colorado 

SUA 

15.12.2016 

15.12.2016 – 

15.12.2021 

General, 

securitatea și 

igiena muncii 

prof. Ctin 

BACIU și prof. 

Brîndușa ROBU 

SLUȘER 

63 Tambov State Technical 

University, Tambov 

FEDERAȚIA 

RUSĂ 4.01.2017 

4.01.2017 – 

4.01.2022 

Prof.univ.dr.ing. 

Alina MINEA, 

SIM 

64 University of Parma, Parma ITALIA 

12.10.2016 

12.10.2016 – 

12.10.2021 

Prof.univ.dr.ing. 

Alina MINEA, 

SIM 

65 Politecnico di Bari, Bari  ITALIA 

20.03.2017 

20.03.2017 – 

20.03.2020 

Prof.univ.dr.ing. 

Carmen 

TEODOSIU 

66 University of Ottawa, Ottawa CANADA 
4.04.2017 

4.04.2017 – 

4.04.2022 

General 

67 University of Cagliari, Cagliari ITALIA 
15.03.2017 

15.03.2017 – 

15.03.2022 

?! 

68 University Adolfo Ibanez, 

Santiago de Chile 

CHILE 

3.05.2017 

3.05.2017 – 

3.05.2022 

Conf.univ.dr.ing. 

Ancuța 

ROTARU 

69 American University of 

Madaba, Madaba 

IORDANIA 

28.03.2017 

28.03.2017 – 

28.03.2022 

Conf.univ.dr.ing. 

Ancuța 

ROTARU 

70 Universitatea Academiei de 

Științe a Moldovei, Chișinău 

REPUBLICA 

MOLDOVA Martie 2017 

Martie 2017 

– Martie 

2022 

General  



71 Universidad Paulista, Sao Paolo BRAZILIA 
Februarie 

2017 

14.02.2017 – 

14.02.2018 

Reînnoire 

automată după 

primul an 

72 University Malaysia 

Terengganu 

MALAEZIA 

Mai 2017 

26.05.2017 

26.05.2022 

Reînnoire în scris 

după 5 ani. Prof. 

Petrică 

VIZUREANU 

73 Universita di Pisa ITALIA 

5.06.2017 

5.06.2017 – 

5.06.2022 

5 ani, 

Prof. Irina 

LUNGU 

74 Odessa State Academy of 

Technical Regulation and 

Quality 

UCRAINA 

1.09.2017 

1.09.2017 – 

1.09.2022 

5 ani, 

Prof. Alex. 

SĂLCEANU 

75 Gdynia Maritime University 

(GMU) 

POLONIA 

15.09.2017 

15.09.2017 – 

15.09.2022 

5 ani, 

Prof. Alex. 

SĂLCEANU 

76 Silesian University of 

Technology, Gliwice 

POLONIA 

6.11.2017 

6.11.2017 – 

6.11.2022 

5 ani,  

Prof. Dumitru 

NEDELCU 

77 Liceul teoretic Român – 

Francez ”Gheorghe Asachi” din 

Chișinău 

Republica 

MOLDOVA 8.09.2017 

Perioadă 

nedeterminat

ă  

 

78 Universite de Tlemcen, 

Tlemcen 

ALGERIA 

5.12.2017 

5.12.2017 – 

5.12.2022 

5 ani, inițiat de 

prof. Marcel 

POPA (Chimie) 

79 Universite Abdelhamid Ibn 

Badis, Mostaganem 

ALGERIA 

1.11.2017 

1.11.2017 – 

1.11.2020 

5 ani, inițiat de 

prof. Marcel 

POPA (Chimie) 

80 University of Sciences and 

Technology of Oran, Oran 

ALGERIA 

23.05.2018 

23.05.2018 –  

22.05.2020 

2 ani,  

Prof. Marcel 

POPA?!! 

81 Nagoya Institute of Technology JAPONIA 

3.01.2018 

3.01.2018 – 

2.01.2023 

5 ani, inițiat de 

lector Simona 

ROMANIUC 

(Matematică) 

82 University of Hyogo, Kobe, 

Hyogo 

JAPONIA 

3.06.2018 

3.06.2018 – 

2.06.2023 

5 ani, persoană 

de contact prof. 

Dan SCUTARU 

- CH 

83 Universite Echahid Hamma 

Lakhdar-El oued 

ALGERIA 

10.07.2018 

10.07.2018 – 

9.07.2023 

5 ani, inițiat de 

prof. Marcel 

POPA (Chimie) 

84 Universitatea de Stat din 

Moldova 

REPUBLICA 

MOLDOVA 

31.08.2018 

31.08.2018 – 

30.08.2023 

Prelungire 

automată pentru 

perioade de 3 ani 

după expirarea 

celor 5 ani. 

Persoană de 

contact G. 

SĂNDULACHE 

(HIDRO) 

85 Universitatea Tehnică a 

Moldovei 

REPUBLICA 

MOLDOVA 
22.08.2018 

22.08.2018 – 

21.08.2022 

Profesor 

Manuela 

AVĂDANEI – 

TPMI  



86 La Direction Generale des 

Etudes Technologiques 

TUNISIA 
18.10.2018 

18.10.2018 – 

17.10.2022 

Reînnoire 

automată 

87 Universite de Carthage TUNISIA 
18.10.2018 

18.10.2018 – 

17.10.2022 

Reînnoire 

automată 

88 Osmaniye Korkut Ata 

University 

TURCIA 

29.10.2018 

29.10.2018 – 

28.10.2023 

Posibilitate 

reînnoire. 

Persoana contact 

sl. Gabriel 

SĂNDULACHE 

89 Universite de Kairouan TUNISIA 

5.11.2018 

5.11.2018 – 

4.11.2022  

Reînnoire 

automată 

Persoană de 

contact Prof. 

SărmășaNU 

90 UPES TUNISIA 

16.11.2018 

16.11.2018 – 

15.11.2022 

Reînnoire 

automată 

Persoană de 

contact Prof. 

SărmășaNU 

91 Agenția Relații Funciare și 

Cadastru a Republicii Moldova, 

Chișinău 

REPUBLICA 

MOLDOVA 
26.11.2018 

26.11.2018 – 

25.11.2023 

Persoană de 

contact G. 

SĂNDULACHE 

(HIDRO) 

92 Agenția Apele Moldovei REPUBLICA 

MOLDOVA 
3.12.2018 

3.12.2018 – 

2.12.2023 

Persoană de 

contact G. 

SĂNDULACHE 

(HIDRO) 

   

Nr.crt. Domeniu Oferta de servicii 

1 Chimie https://erris.gov.ro/Centrul-de-Cercetare-POLIMER 

http://omicron.ch.tuiasi.ro/~nhurduc/matmip/index.html  

2 Calculatoare şi tehnologia 

informaţiei 

http://www.etc.ugal.ro/ccetic/ 

3 Inginerie energetică https://erris.gov.ro/Centrul-METROS 

https://erris.gov.ro/SCECM 

4 Inginerie mecanică https://erris.gov.ro/ 

5 Inginerie chimică http://erris.gov.ro/Research_Center_for_Chemical_and_Biochemica

l_Engineering_Process_and_Advanced_Materials 

6 Ingineria sistemelor http://www.etc.ugal.ro/ccetic/ 

7 Inginerie industrială https://erris.gov.ro/CECIF 

https://erris.gov.ro/Centrul-de-Cercetare-pentru--2 

8 Construcţii şi instalaţii https://erris.gov.ro/Centrul-de-Cercetare-in-Ingi-1 

9 Ingineria mediului https://erris.gov.ro/Centrul‐de‐Cercetare‐Inginer‐2 

https://erris.gov.ro/www.lacmed.ro 

10 Inginerie şi management https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3c

df3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=dce

38a3235b7108ad19f61675682c192fdcf1ab6&wtkps=TY/NDo

IwEITfpXcIpRTocjfx5MmzQdpCY5WftooY390WMfE0k53

M5NsaGLwMUEAPe9EGVQowYSUhSWWAADKKI+8yDI

gw69K0GAtVysVmM8OUJ5IuSYRzPXbGRthJNd+7UEj9oF

iNb1577rSI62GI+6mNB3fWqgmhz8agCaAgDJBWxp6GuhU

rib8Vv5tn40BJtcKOTkzPvyb2S408TO3xpuyebwQZ2VYbua

sbpb+B/yoPyfsD&wchk=a87d4ce49e89ce0780e6ac7ee9be0a

7d32a1dfeb 

11 Inginerie electrică https://erris.gov.ro/Centrul-METROS 

https://erris.gov.ro/SCECM 

http://www.etc.ugal.ro/ccetic/
https://erris.gov.ro/Centrul-METROS
https://erris.gov.ro/SCECM
https://erris.gov.ro/
http://erris.gov.ro/Research_Center_for_Chemical_and_Biochemical_Engineering_Process_and_Advanced_Materials
http://erris.gov.ro/Research_Center_for_Chemical_and_Biochemical_Engineering_Process_and_Advanced_Materials
http://www.etc.ugal.ro/ccetic/
https://erris.gov.ro/CECIF
https://erris.gov.ro/Centrul-de-Cercetare-pentru--2
https://erris.gov.ro/Centrul-de-Cercetare-in-Ingi-1
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=dce38a3235b7108ad19f61675682c192fdcf1ab6&wtkps=TY/NDoIwEITfpXcIpRTocjfx5MmzQdpCY5WftooY390WMfE0k53M5NsaGLwMUEAPe9EGVQowYSUhSWWAADKKI+8yDIgw69K0GAtVysVmM8OUJ5IuSYRzPXbGRthJNd+7UEj9oFiNb1577rSI62GI+6mNB3fWqgmhz8agCaAgDJBWxp6GuhUrib8Vv5tn40BJtcKOTkzPvyb2S408TO3xpuyebwQZ2VYbuasbpb+B/yoPyfsD&wchk=a87d4ce49e89ce0780e6ac7ee9be0a7d32a1dfeb
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=dce38a3235b7108ad19f61675682c192fdcf1ab6&wtkps=TY/NDoIwEITfpXcIpRTocjfx5MmzQdpCY5WftooY390WMfE0k53M5NsaGLwMUEAPe9EGVQowYSUhSWWAADKKI+8yDIgw69K0GAtVysVmM8OUJ5IuSYRzPXbGRthJNd+7UEj9oFiNb1577rSI62GI+6mNB3fWqgmhz8agCaAgDJBWxp6GuhUrib8Vv5tn40BJtcKOTkzPvyb2S408TO3xpuyebwQZ2VYbuasbpb+B/yoPyfsD&wchk=a87d4ce49e89ce0780e6ac7ee9be0a7d32a1dfeb
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=dce38a3235b7108ad19f61675682c192fdcf1ab6&wtkps=TY/NDoIwEITfpXcIpRTocjfx5MmzQdpCY5WftooY390WMfE0k53M5NsaGLwMUEAPe9EGVQowYSUhSWWAADKKI+8yDIgw69K0GAtVysVmM8OUJ5IuSYRzPXbGRthJNd+7UEj9oFiNb1577rSI62GI+6mNB3fWqgmhz8agCaAgDJBWxp6GuhUrib8Vv5tn40BJtcKOTkzPvyb2S408TO3xpuyebwQZ2VYbuasbpb+B/yoPyfsD&wchk=a87d4ce49e89ce0780e6ac7ee9be0a7d32a1dfeb
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=dce38a3235b7108ad19f61675682c192fdcf1ab6&wtkps=TY/NDoIwEITfpXcIpRTocjfx5MmzQdpCY5WftooY390WMfE0k53M5NsaGLwMUEAPe9EGVQowYSUhSWWAADKKI+8yDIgw69K0GAtVysVmM8OUJ5IuSYRzPXbGRthJNd+7UEj9oFiNb1577rSI62GI+6mNB3fWqgmhz8agCaAgDJBWxp6GuhUrib8Vv5tn40BJtcKOTkzPvyb2S408TO3xpuyebwQZ2VYbuasbpb+B/yoPyfsD&wchk=a87d4ce49e89ce0780e6ac7ee9be0a7d32a1dfeb
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=dce38a3235b7108ad19f61675682c192fdcf1ab6&wtkps=TY/NDoIwEITfpXcIpRTocjfx5MmzQdpCY5WftooY390WMfE0k53M5NsaGLwMUEAPe9EGVQowYSUhSWWAADKKI+8yDIgw69K0GAtVysVmM8OUJ5IuSYRzPXbGRthJNd+7UEj9oFiNb1577rSI62GI+6mNB3fWqgmhz8agCaAgDJBWxp6GuhUrib8Vv5tn40BJtcKOTkzPvyb2S408TO3xpuyebwQZ2VYbuasbpb+B/yoPyfsD&wchk=a87d4ce49e89ce0780e6ac7ee9be0a7d32a1dfeb
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=dce38a3235b7108ad19f61675682c192fdcf1ab6&wtkps=TY/NDoIwEITfpXcIpRTocjfx5MmzQdpCY5WftooY390WMfE0k53M5NsaGLwMUEAPe9EGVQowYSUhSWWAADKKI+8yDIgw69K0GAtVysVmM8OUJ5IuSYRzPXbGRthJNd+7UEj9oFiNb1577rSI62GI+6mNB3fWqgmhz8agCaAgDJBWxp6GuhUrib8Vv5tn40BJtcKOTkzPvyb2S408TO3xpuyebwQZ2VYbuasbpb+B/yoPyfsD&wchk=a87d4ce49e89ce0780e6ac7ee9be0a7d32a1dfeb
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=dce38a3235b7108ad19f61675682c192fdcf1ab6&wtkps=TY/NDoIwEITfpXcIpRTocjfx5MmzQdpCY5WftooY390WMfE0k53M5NsaGLwMUEAPe9EGVQowYSUhSWWAADKKI+8yDIgw69K0GAtVysVmM8OUJ5IuSYRzPXbGRthJNd+7UEj9oFiNb1577rSI62GI+6mNB3fWqgmhz8agCaAgDJBWxp6GuhUrib8Vv5tn40BJtcKOTkzPvyb2S408TO3xpuyebwQZ2VYbuasbpb+B/yoPyfsD&wchk=a87d4ce49e89ce0780e6ac7ee9be0a7d32a1dfeb
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=dce38a3235b7108ad19f61675682c192fdcf1ab6&wtkps=TY/NDoIwEITfpXcIpRTocjfx5MmzQdpCY5WftooY390WMfE0k53M5NsaGLwMUEAPe9EGVQowYSUhSWWAADKKI+8yDIgw69K0GAtVysVmM8OUJ5IuSYRzPXbGRthJNd+7UEj9oFiNb1577rSI62GI+6mNB3fWqgmhz8agCaAgDJBWxp6GuhUrib8Vv5tn40BJtcKOTkzPvyb2S408TO3xpuyebwQZ2VYbuasbpb+B/yoPyfsD&wchk=a87d4ce49e89ce0780e6ac7ee9be0a7d32a1dfeb
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=dce38a3235b7108ad19f61675682c192fdcf1ab6&wtkps=TY/NDoIwEITfpXcIpRTocjfx5MmzQdpCY5WftooY390WMfE0k53M5NsaGLwMUEAPe9EGVQowYSUhSWWAADKKI+8yDIgw69K0GAtVysVmM8OUJ5IuSYRzPXbGRthJNd+7UEj9oFiNb1577rSI62GI+6mNB3fWqgmhz8agCaAgDJBWxp6GuhUrib8Vv5tn40BJtcKOTkzPvyb2S408TO3xpuyebwQZ2VYbuasbpb+B/yoPyfsD&wchk=a87d4ce49e89ce0780e6ac7ee9be0a7d32a1dfeb
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=dce38a3235b7108ad19f61675682c192fdcf1ab6&wtkps=TY/NDoIwEITfpXcIpRTocjfx5MmzQdpCY5WftooY390WMfE0k53M5NsaGLwMUEAPe9EGVQowYSUhSWWAADKKI+8yDIgw69K0GAtVysVmM8OUJ5IuSYRzPXbGRthJNd+7UEj9oFiNb1577rSI62GI+6mNB3fWqgmhz8agCaAgDJBWxp6GuhUrib8Vv5tn40BJtcKOTkzPvyb2S408TO3xpuyebwQZ2VYbuasbpb+B/yoPyfsD&wchk=a87d4ce49e89ce0780e6ac7ee9be0a7d32a1dfeb
https://erris.gov.ro/Centrul-METROS
https://erris.gov.ro/SCECM


12 Stiinţa şi ingineria materialelor https://erris.gov.ro/Centrul-de-Cercetare-in-Ingi-2 

13 Inginerie electronică, 

telecomunicații și tehnologii 

informaționale 

http://www.etc.ugal.ro/ccetic/ 

 

 

 

 

 

 

https://erris.gov.ro/Centrul-de-Cercetare-in-Ingi-2
http://www.etc.ugal.ro/ccetic/


Anexa 3.7. 
A.3.1.1. 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 (3sau 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%. 

 

Nr. 

Facultatea 

Nr. 

Cr

t 

Numele si prenumele Domeniul 

Nr. 

drd 

stagi

u 

Nr. 

drd. 

Prelun

gire 

Nr. 

drd. 

Gratie 
Crt

. 

1 Automatica si Calculatoare 

1 Prof.dr.ing.Corneliu Boţan 
Ingineria 

sistemelor 
      

2 Prof.dr.ing.Alexandru Valachi 

Calculatoare 

si tehnologia 

informatiei 

      

3 Prof.dr.ing.Mihail Voicu 
Ingineria 

sistemelor 
      

4 Prof.dr.ing.Pastravanu Octavian 
Ingineria 

sistemelor 
2     

5 Prof.dr.ing.Vasile Manta 

Calculatoare 

si tehnologia 

informatiei 

5   2 

6 Prof.dr.ing.Alexandru Onea 
Ingineria 

sistemelor 
2   1 

7 Prof.dr.ing.Lazar Corneliu 
Ingineria 

sistemelor 
1   2 

8 Prof.dr.ing.Mitica Craus 

Calculatoare 

si tehnologia 

informatiei 

3   4 

9 
Prof.dr.ing.Matcovschi Mihaela-

Hanako 

Ingineria 

sistemelor 
      

10 Prof.dr.ing.Florin Leon 

Calculatoare 

si tehnologia 

informatiei 

5     

2 
Inginerie Chimica si 

Protectia Mediului 

1 Prof.dr.ing.Neculai Aelenei Chimie       

2 Prof.dr.ing.Maria Apostolescu 
Inginerie 

chimica 
      

3 Prof.dr.ing.Ion Balasanian 
Inginerie 

chimica 
      

4 Prof.dr.ing.Mariana Bezdadea Chimie       

5 Prof.dr.ing.Elena Bobu 
Inginerie 

chimica 
      

6 Prof.dr.ing.Emil Dumitriu 
Inginerie 

chimica 
      

7 Prof.dr.ing.Dan Gavrilescu 
Inginerie 

chimica 
1   2 

8 Prof.dr.ing.Valeria-M. Gorduza 
Inginerie 

chimica 
      

9 Prof.dr.ing.Constantin Luca Chimie       

10 Prof.dr.ing.Maria Lungu 
Ingineria 

materialelor 
      

11 Prof.dr.ing.Nicolae Hurduc Chimie     2 

12 Prof.dr.ing.Paul Obrocea 
Inginerie 

chimica 
      

13 Prof.dr.ing.Corneliu Oniscu 
Inginerie 

chimica 
      

14 Prof.dr.ing.Spiridon Oprea 
Inginerie 

chimica 
      

15 
Prof.dr.ing.Cleopatra OpreaVasili

u 

Inginerie 

chimica 
      



16 Prof.dr.ing.Marcel Popa 
Ingineria 

materialelor 
    6 

17 Prof.dr.ing.Valentin Popa 
Inginerie 

chimica 
      

18 Prof.dr.ing.Ioan Rosca Chimie       

19 Prof.dr.ing.Mihai Rusu 
Inginerie 

chimica 
      

20 Prof.dr.ing.Dan Scutaru Chimie 1   2 

21 Prof.dr.ing.Ilie Siminiceanu 
Inginerie 

chimica 
      

22 Prof.dr.ing.Gabriela Carja 
Inginerie 

chimica 
6   2 

23 Prof.dr.ing.Nicolae Sorin-Ciovica 
Inginerie 

chimica 
      

24 Prof.dr.ing.Maria Gavrilescu 
Ingineria 

mediului 
2 1 3 

25 Prof.dr.ing.Dan Cascaval 
Inginerie 

chimica 
3   3 

26 Prof.dr.ing.Silvia Curteanu 
Inginerie 

chimica 
6   4 

27 Prof.dr.ing.Carmen Teodosiu 
Ingineria 

mediului 
9   6 

28 Prof.dr.ing.Popa Ionel-Marcel Chimie 2 1 3 

29 Prof.dr.Geta David Chimie       

30 
Prof.dr.ing.Sutiman Daniel-

Mircea 
Chimie 4   1 

31 Prof.dr.ing.Galaction Anca-Irina 
Inginerie 

chimica 
3 1 2 

32 Prof.dr.ing.Malutan Teodor 
Inginerie 

chimica 
2     

33 Prof.dr.ing.Mamaliga Ioan 
Inginerie 

chimica 
3   2 

34 Sef lucrari dr.ing.Bulgariu Laura 
Ingineria 

mediului 
8   3 

35 Prof.dr.ing. Suteu Daniela 
Imhinerie 

chimica 
3     

36 Prof.dr.ing. Harja Maria 
Imhinerie 

chimica 
4   1 

37 Conf.dr.ing. Manea Florica  
Ingineria 

mediului 
1     

38 Prof.univ.dr.ing. Ecaterina Matei  
Ingineria 

mediului 
      

39 

Prof.dr.ing.Tiberiu Apostol - 

Universitatea „Politehnica” din 

București 

Inginerie 

industriala 
      

40 Prof.dr.ing.Lisa Gabriela 
Imhinerie 

chimica 
2     

41 Prof. dr.ing.Volf Irina 
Ingineria 

mediului 
5 1   

3 
Constructii de Masini si 

Management Industrial 

1 Prof.dr.ing.Gheorghe Nagit 
Inginerie 

industriala 
9 1 2 

2 Prof.dr.ing.Vasile Braha 
Inginerie 

industriala 
      

3 Prof.dr.ing.Alfred Braier 
Inginerie 

industriala 
      

4 Prof.dr.ing.Mircea Cozmanca 
Inginerie 

industriala 
      

5 Prof.dr.ing.Dragos Paraschiv 
Inginerie 

industriala 
      

6 Prof.dr.ing.Nicolae Gherghel 
Inginerie 

industriala 
      



7 Prof.dr.ing.Nicolae Gojinetchi 
Inginerie 

industriala 
      

8 Prof.dr.ing.Traian Gramescu 
Inginerie 

industriala 
      

9 Prof.dr.ing.Popescu Daniela 
Inginerie 

mecanica 
2   1 

10 
Prof.dr.ing.Octavian-

VasilePruteanu 

Inginerie 

industriala 
      

11 Prof.dr.ing.Laurentiu Slatineanu 
Inginerie 

industriala 
4   3 

12 Prof.dr.ing.Dumitru Zetu 
Inginerie 

industriala 
      

13 Prof.dr.ing.Dusa Petru 
Inginerie 

industriala 
1   2 

14 Prof.dr.ing.Octavian Lupescu 
Inginerie 

industriala 
2     

15 Prof.dr.ing.Calarasu Doru 
Inginerie 

mecanica 
2   3 

16 
Prof.dr.ing.Dumitras Catalin-

Gabriel 

Inginerie 

industriala 
9 1 4 

17 Prof.dr.ing.Nedelcu Dumitru 
Inginerie 

industriala 
3   5 

18 
Prof.dr.ing. Dodun des Perrieres 

Oana 

Inginerie 

industriala 
1     

19 Prof.dr.ing. Horodinca Mihaita 
Inginerie 

industriala 
4     

20 
Prof.dr.ing. Vasilescu Gabriel 

Dragos 

Inginerie 

industriala 
      

21 Prof.dr.ing.Eugen Axinte 
Inginerie 

industriala 
5     

22 
Prof.dr.ing.Neculai Eugen 

Seghedin 

Inginerie 

industriala 
4 1   

4 Constructii si Instalatii 

1 Prof.dr.ing.Gabriela Atanasiu 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

1   2 

2 Prof.dr.ing.Ioan-Petru Ciongradi 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

      

3 Prof.dr.ing.Alexandru Ciornei 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

      

4 Prof.dr.ing.Mihai Budescu 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

    1 

5 Prof.dr.ing.Alexandru Dumitras 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

      

6 Prof.dr.ing.Nicolae Florea 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

2     

7 Prof.dr.ing.Nicolae Giusca 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

      

8 Prof.dr.ing.Liviu Groll 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

4   1 

9 Prof.dr.ing.Victor-Ioan Hagiu 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

      

10 Prof.dr.ing.Constantin Ionescu 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

      

11 Prof.dr.ing.Theodor Mateescu 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

3     



12 Prof.dr.ing.Dan Precupanu 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

      

13 Prof.dr.ing.Adrian Radu 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

1     

14 Prof.dr.ing.Paulica Raileanu 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

      

15 Prof.dr.ing.Gavrilas Ioan 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

      

16 Prof.dr.ing.Anghel Stanciu 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

1     

17 Prof.dr.ing.Andrei Radu 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

      

18 Prof.dr.ing.Nicolae Taranu 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

6   1 

19 Prof.dr.ing.Gheorghe Gugiuman 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

9     

20 
Prof.dr.ing.Isopescu Dorina 

Nicolina 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

7   2 

21 Prof.dr.ing.Horia Zarojanu 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

      

22 Prof.dr.ing.Ion Serbanoiu 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

6   3 

23 Prof.dr.ing. Lungu Irina 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

1     

24 Prof.dr.ing. Mihai Petru 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

6     

25 Prof.dr.ing. Irina Baran 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

      

26 Prof.dr.ing.Musat Vasile 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

    1 

27 Prof.dr.ing.Marinela Barbuta 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

6   2 

5 
Electronica,Telecomunicatii

si Tehnologia Informatiei 

1 Prof.dr.ing.Dimitrie Alexa 

Inginerie 

electronica, 

telecomunicati

i si tehnologii 

informationale 

      

2 Prof.dr.ing.Nicolae-D. Alexandru 

Inginerie 

electronica, 

telecomunicati

i si tehnologii 

informationale 

      

3 Prof.dr.ing.Ion Bogdan 

Inginerie 

electronica, 

telecomunicati

i si tehnologii 

informationale 

5 2 1 

4 Prof.dr.ing.Liviu Goras 

Inginerie 

electronica, 

telecomunicati

6 1 2 



i si tehnologii 

informationale 

5 Prof.dr.ing.Mihai Lucanu 

Inginerie 

electronica, 

telecomunicati

i si tehnologii 

informationale 

      

6 Prof.dr.ing.Valeriu Munteanu 

Inginerie 

electronica, 

telecomunicati

i si tehnologii 

informationale 

      

7 Prof.dr.ing.Horia - N. Teodorescu 

Inginerie 

electronica, 

telecomunicati

i si tehnologii 

informationale 

3     

8 Prof.dr.ing.Tarniceriu Daniela 

Inginerie 

electronica, 

telecomunicati

i si tehnologii 

informationale 

7 1 1 

9 
Prof.dr.ing.Bozomitu Radu 

Gabriel 

Inginerie 

electronica, 

telecomunicati

i si tehnologii 

informationale 

1     

10 Prof.dr.ing.Dobrea Dan Marius 

Inginerie 

electronica, 

telecomunicati

i si tehnologii 

informationale 

1     

11 
Prof.dr.ing.Chiper Leferman 

Doru Florin 

Inginerie 

electronica, 

telecomunicati

i si tehnologii 

informationale 

1     

12 

Prof.dr.ing.Aiordachioaie Dorel 

Universitatea „Dunărea de Jos” 

din Galați  

Inginerie 

electronica, 

telecomunicati

i si tehnologii 

informationale 

      

13 
Conf.dr.ing.Neacsu Dorin 

Octavian 

Inginerie 

electronica, 

telecomunicati

i si tehnologii 

informationale 

1     

14 
Prof.dr.ing.Iulian Aurelian 

Ciocoiu 

Inginerie 

electronica, 

telecomunicati

i si tehnologii 

informationale 

1     

6 

Inginerie Electrica, 

Energetica si Informatica 

Aplicata 

1 Prof.dr.ing.Adrian Baraboi 
Inginerie 

electrica 
      

2 Prof.dr.ing.Lorin Cantemir 
Inginerie 

electrica 
      

3 Prof.dr.ing.Gheorghe Cartina 
Inginerie 

energetica 
      

4 Prof.dr.ing.Mihai Cretu 
Inginerie 

electrica 
      

5 Prof.dr.ing.Mircea Gusa 
Inginerie 

electrica 
      

6 Prof.dr.ing.Alecsandru Simion 
Inginerie 

electrica 
3     

7 Prof.dr.ing.Ciobanu Romeo 
Inginerie 

electrica 
3   8 



8 Prof.dr.ing.Eugen Hnatiuc 
Inginerie 

electrica 
    2 

9 Prof.dr.ing.Radu Olaru 
Inginerie 

electrica 
    2 

10 Prof.dr.ing.Gheorghe Livint 
Inginerie 

electrica 
3   4 

11 Dr.ing.Fanel Iacobescu C.P.I 
Inginerie 

electrica 
    1 

12 Prof.dr.ing.Salceanu Alexandru 
Inginerie 

electrica 
11   4 

13 Prof.dr.ing.Fosalau Cristian-Ion 
Inginerie 

electrica 
6   3 

14 Prof.dr.ing.Gheorghe Baluta 
Inginerie 

electrica 
      

15 Prof.dr.ing.Gavrilas Mihai 
Inginerie 

energetica 
8   6 

16 Prof.dr.ing.Adam Maricel 
Inginerie 

electrica 
5 1 2 

17 Prof.dr.ing.David Valeriu 
Inginerie 

electrica 
1   3 

18 
Prof.dr.ing.Schreiner Cristina-

Mihaela 

Inginerie 

electrica 
3   3 

19 
Prof.dr.ing.Istrate Dumitru-

Marcel 

Inginerie 

energetica 
10   6 

20 Prof.dr.ing.Adrian Plesca 
Inginerie 

electrica 
13   1 

21 Prof.dr.ing.Burlica Radu 
Inginerie 

electrica 
2     

22 
Prof.dr.ing.Poboroniuc Marius 

Silviu 

Inginerie 

electrica 
5     

23 Prof.univ.dr.Florin Munteanu 
Inginerie 

energetica 
5 1 1 

24 Prof.univ.dr.ing.Codrin Donciu 
Inginerie 

electrica 
4     

7 
Hidrotehnica, Geodezie si 

Ingineria Mediului 

1 Prof.dr.ing.Ion Giurma 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

9   2 

2 Prof.dr.ing.Florian Statescu 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

8 1 3 

3 Prof.dr.ing.Mihail Luca 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

7 2 3 

4 Prof.dr.ing.Mihai Dima 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

7 1   

5 Prof.dr.ing.Corneliu Cismaru 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

      

6 Prof.dr.ing.Gheorghe Nistor 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

      

8 Mecanica 

1  Prof.dr.ing.Paul-D. Birsanescu 
Inginerie 

mecanica 
7   5 

2 Prof.dr.ing.Spiridon Cretu 
Inginerie 

mecanica 
2     

3 Prof.dr.ing.Mihai Gafitanu 
Inginerie 

mecanica 
      

4 Prof.dr.ing.Radu Gaiginschi 
Inginerie 

mecanica 
2 1   

5 Prof.dr.ing.Vasile Merticaru 
Inginerie 

mecanica 
      

6 Prof.dr.ing.Daniel Condurache 
Inginerie 

mecanica 
1 2 1 



7 Prof.dr.ing.Vasile Neculaiasa 
Inginerie 

mecanica 
      

8 Prof.dr.ing.Mircea Zugravel 
Inginerie 

mecanica 
      

9 Prof.dr.ing.Dacalescu Dan 
Inginerie 

mecanica 
      

10 Prof.dr.ing.Dumitru Olaru 
Inginerie 

mecanica 
6 2 4 

11 Prof.dr.ing.Dumitrascu Gheorghe 
Inginerie 

mecanica 
6 1 1 

12 Prof.dr.ing.Virgil Atansiu 
Inginerie 

mecanica 
      

13 Prof.dr.ing.Corneliu Munteanu 
Ingineria 

materialelor 
8   4 

14 Prof.dr.ing.Doroftei Ioan 
Inginerie 

mecanica 
3 2 2 

15 Prof.dr.ing.Rakosi Edwuard 
Inginerie 

mecanica 
3     

16 Prof.dr.ing.Popescu Aristotel 
Inginerie 

mecanica 
3     

17 Prof.dr.ing.Bujoreanu Carmen 
Inginerie 

mecanica 
6     

18 Prof.dr.ing.Goanta Viorel 
Inginerie 

mecanica 
4     

9 
Stiinta şi Ingineria 

Materialelor 

1 Prof.dr.ing.Dan-Gelu Galusca 
Ingineria 

materialelor 
    2 

2 Prof.dr.ing.Adrian Dima 
Ingineria 

materialelor 
      

3 Prof.dr.ing.Ion Hopulele 
Ingineria 

materialelor 
      

4 Prof.dr.ing.Baciu Constantin 
Ingineria 

materialelor 
5 2 3 

5 Prof.dr.ing.Bejenariu Costica 
Ingineria 

materialelor 
7   2 

6 
Prof.dr.ing.Bujoreanu Leandru-

Gheorghe 

Ingineria 

materialelor 
4   2 

7 Prof.Susanu Mihai 
Ingineria 

materialelor 
      

8 Prof.dr.ing.Carcea Ioan 
Ingineria 

materialelor 
1   3 

9 Prof.dr.ing.Stanciu Sergiu 
Ingineria 

materialelor 
1   7 

10 Prof.dr.ing.Luca Dorin 
Ingineria 

materialelor 
1     

11 Prof.dr.ing.Vizureanu Petrica 
Ingineria 

materialelor 
3 1 1 

12 Prof.dr.ing.Minea Alina Adriana 
Ingineria 

materialelor 
5   2 

10 
Textile –Pielarie si 

Management Industrial 

1 Prof.dr.ing.Dorin Avram 
Inginerie 

industriala 
6   4 

2 Prof.dr.ing.Costea Budulan 
Inginerie 

industriala 
      

3 Prof.dr.ing.Daniel Chinciu 
Inginerie 

industriala 
      

4 Prof.dr.ing.Mihai Ciocoiu 
Inginerie 

industriala 
1     

5 Prof.dr.ing.Aurelia Grigoriu 
Inginerie 

chimica 
    2 

6 Prof.dr.ing.Dumitru Liute 
Inginerie 

industriala 
      

7 Prof.dr.ing.Costache Rusu 
Inginerie si 

management 
4 2   

8 Prof.dr.ing.Stan Mitu 
Inginerie 

industriala 
      



9 Prof.dr.ing.Florin Vitan 
Inginerie 

chimica 
      

10 Prof.dr.ing.Curteza Antonela 
Inginerie 

industriala 
7   6 

11 Prof.dr.ing.Lupu Luminita 
Inginerie si 

management 
9 2 2 

12 Prof.dr.ing.Avasilcai Silvia 
Inginerie si 

management 
10 1 3 

13 Prof.dr.ing.Muresan Augustin 
Inginerie 

chimica 
1   2 

14 Prof.dr.ing.Radu Doru Cezar 
Inginerie 

chimica 
2     

15 
Prof.dr.ing. Manea Liliana 

Rozemarie 

Inginerie 

industrială 
      

16 Conf.univ.dr.ing. Daniela Fărîmă 
Inginerie 

industrială 
      

17 Prof.dr.ing. Blaga Mirela 
Inginerie 

industrială 
      

18 Prof.dr.ing.Ioan Cioara 
Inginerie 

indiustriala 
2 2 5 

19 
Prof.dr.ing. Maria Carmen 

Loghin 

Inginerie 

indiustriala 
9   6 

20 Prof.dr.ing.Ion Verzea 
Inginerie si 

management 
5     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 3.8. 
B.1.1.1. IOSUD/Școala doctorală are o politică de stimulare a înmatriculării studenților doctoranzi 

proveniți din medii sociale dezavantajate, prin alocarea de locuri speciale la admitere și/sau acordarea 

unor burse sociale sau organizarea unor programe de sprijin care să prevină abandonul universitar. 

 

Nu au fost situaţii de acest gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 3.9. 
B.2.1.1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate cuprinde minimum 3 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. 

 

Nr.crt. Domeniu Discipline 

1 Calculatoare şi 

Tehnologia Informaţiei 

Data mining 

Metode de clasificare si regresie 

Metode euristice de optimizare 

Tehnici de analiza in domeniile timp si frecventa 

Tehnici de constructie a modelelor cu parametri concentrati 

2 Chimie In planul de învățământ aferent programului de pregătire bazat pe 

studii universitare avansate sunt incluse două discipline care conțin 

capitole distincte referitoare la:  

- Metoda științifică; 

- Documentarea în vederea realizării programelor de cercetare 

experimentală și valorificarea rezultatelor cercetării; 

- Planificarea cercetării; 

- Stabilirea obiectivului fundamental și a obiectivelor specific; 

- Colectarea, prelucrarea și analiza rezultatelorL 

- Diseminarea rezultatelor prin comunicare și publicare. 

De asemenea doctoranzii pot parcurge o disciplină de specialitate 

complementară, privind: metode numerice de prelucrare şi baze de 

date, metode de caracterizare și testare a materialelor sau o altă 

disciplină specifică temei de cercetare, selectată cu sprijinul 

conducătorului de doctorat din programele de masterat știintific:  

http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/masterplan%20bpb.pdf  

http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/masterplan%20ipn.pdf  

3 Inginerie electronică, 

telecomunicații și 

tehnologii 

informaționale 

Filtrare optimală. 

Metode avansate de prelucrare a semnalelor.  

Tehnici şi sisteme avansate de comunicaţii. 

Securitate cibernetică. 

Semnale biomedicale și metode de diagnostic automat. 

Metode de proiectare în electronică aplicată.  

Tehnici avansate de sinteză a sistemelor digitale.  

Circuite și sisteme neliniare. 

Surse de alimentare în comutație. 

Protocoale de comunicaţii. 

Tehnici avansate de detecţie şi estimare a semnalelor.  

Tehnici avansate de compresie a semnalelor.  

Metode statistice folosite în prelucrarea semnalelor. 

Sisteme automate de control. 

Metode de proiectare în electronică industrială. 

4 Inginerie Energetica Sisteme de achizitie si prelucrare a semnalelor 

Managementul proiectelor de cercetare 

Sisteme cu evenimente discrete-modelare-simulare 

5 Inginerie mecanică Elemente avansate de modelare, simulare si diagnosticare in ingineria 

mecanica 

Achiziția si prelucrarea datelor experimentale  

Metodica cercetarii stiintifice 

6 Inginerie Chimică În planul de învățământ aferent programului de pregătire bazat pe 

studii universitare avansate sunt incluse două discipline care conțin 

capitole distincte referitoare la:  

- Metoda științifică;  

- Documentarea în vederea realizării programelor de cercetare 

experimentală și valorificarea rezultatelor cercetării  



- Planificarea cercetării; 

- Stabilirea obiectivului fundamental și a obiectivelor specifice; 

- Colectarea, prelucrarea și analiza rezultatelor; 

- Diseminarea rezultatelor prin comunicare și publicare. 

De asemenea doctoranzii pot parcurge o disciplină de specialitate 

complementară, specifică temei de cercetare, din programele de 

masterat știintific:  

http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/masterplan%20bpb.pdf  

http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/masterplan%20ipn.pdf  

7 Ingineria sistemelor Data mining 

Metode de clasificare si regresie 

Metode euristice de optimizare 

Tehnici de analiza in domeniile timp si frecventa 

Tehnici de constructie a modelelor cu parametri concentrati 

8 Inginerie Industrială Ecologie Industriala şi  

Asigurarea Calitatii 

Mentenanţă preventivă şi predictiva şi  

Managementul mentenanţei productive totale 

Cercetare experimentală asistată de calculator 

Bazele cercetării științifice 

Metode si tehnici de cercetare in domeniul Inginerie Industriala;  

Studiul timpului; 

Inovarea proceselor 

Sustenabilitate in modă 

9 Constructii si Instalatii  

10 Ingineria Mediului În planul de învățământ aferent programului de pregătire bazat pe 

studii universitare avansate sunt incluse două discipline care conțin 

capitole distincte referitoare la:  

- Metoda științifică;  

- Documentarea în vederea realizării programelor de cercetare 

experimentală și valorificarea rezultatelor cercetării; 

- Planificarea cercetării; 

- Stabilirea obiectivului fundamental și a obiectivelor specifice; 

- Colectarea, prelucrarea și analiza rezultatelor; 

- Diseminarea rezultatelor prin comunicare și publicare. 

De asemenea doctoranzii pot parcurge o disciplină de specialitate 

complementară, privind: metode numerice de prelucrare şi baze de 

date, metode de caracterizare și testare a materialelor sau o altă 

disciplină specifică temei de cercetare, selectată cu sprijinul 

conducătorului de doctorat din programele de masterat știintific:  

http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/masterplan%20bpb.pdf  

http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/masterplan%20ipn.pdf  

11 Inginerie şi 

Management 

 

12 Inginerie Electrică Sisteme de achizitie si prelucrare a semnalelor. 

Procesarea cunostintelor si calcul inteligent. 

Certificare, standardizare, conformitate. 

Managementul proiectelor de cercetare. 

Aplicaţii specifice cu procesoare de semnal. 

13 Ingineria Materialelor Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate cuprinde 

minimum trei discipline relevante pentru pregătirea în cercetarea 

științifică a doctoranzilor (DA), dintre care cel puțin o disciplină este 

destinată studiului aprofundat al metodologiei cercetării și/sau 

prelucrării statistice a datelor (DA – Activitatea de cercetare). 

 

  



Anexa 3.10. 
B.2.1.2. IOSUD are create mecanismele prin care se asigură că 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 prin 

activitățile de cercetare. 

 

Regulamentul CSUD este disponibil la adresa http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Documente%20utile.htm 

 

 

 

 

  

http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Documente%20utile.htm


Anexa 3.11. 
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  Etică și integritate academică susţinută de prof. Nicolae 

Seghedin şi prof. Mariana Gavrilescu. 

  

Fişa disciplinei este prezentată în continuare. 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2018-2019 

         

  Decan, Prof.dr.ing. Nicolae HURDUC 

  Decan, Prof. dr. ing. Cătălin DUMITRAȘ 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 

1.2 Facultatea Inginerie Chimică și Protecția Mediunui „Cristofor Simionescu”/ Construcții de 

Mașini și Management Industrial 

1.3 Departamentul Ingineria şi Managementul Mediului / Mașini-unelte și Scule 

1.4 Domeniul de studii - 

1.5 Ciclul de studii Doctorat 

1.6 Programul de studii - 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei/Cod Etică și integritate academică 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu 

Prof.univ.dr.ing. Neculai Seghedin 

2.3 Titularul activităţilor de aplicaţii  

2.4 Anul de studii 1 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare Col.  2.7 Tipul disciplinei DI 

 

3. Timpul total estimat al activităţilor zilnice (ore pe semestru) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care 3.2 curs 1 3.3a sem. - 3.3b laborator - 3.3c proiect - 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care 3.5 curs 28 3.6a sem. - 3.6b laborator - 3.6c proiect - 

Distribuţia fondului de timp Nr. ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

Pregătire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate şi portofolii 45 

Tutoriat  12 

Examinări 5 

Alte activităţi:   

3.7 Total ore studiu individual 97 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Diplomă de licență și master in specializări specifice 

4.2 de competenţe • Competențe dobândite în cadrul studiilor de licență și master 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului 

Cursul are caracter interactiv, astfel încât sala de curs trebuie prevăzută 

cu mijloace media (videoproiector) şi tablă cu cretă, pentru explicaţii 

suplimentare, solicitate de studenţi pe parcursul predării. 

 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului / laboratorului / 

proiectului 

  

 

6. Competenţele specifice acumulatei 

Număr de credite alocat disciplinei: 5 
Repartizare credite pe 

competenţe 

C
o

m
p

et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o

n
a

le
 

CP1 

 

Analiza sistematică, avansată, a conceptelor, a metodelor de cercetare, a controverselor și a unor ipoteze 

științifice noi  

CP1.1. Definirea conceptelor fundamentale necesare pentru aplicarea teoriilor și 

metodologiei științifice în domeniul științelor inginerești 

 

 



CP1.2. Aplicarea cunoștințelor pentru identificarea, formularea, planificarea 

experimentală si soluționarea problemelor de cercetare 

1 

 

 

CP2 

 

Utilizarea de principii și metode avansate pentru analiza și interpretarea, din perspective multiple, a 

problemelor specifice, cu caracter teoretic și practic   

C.P2.1. Identificarea metodelor, soluțiilor și tehnicilor de cercetare avansată   

 

1 
CP2.2. Dobândirea de cunoștințe avansate pentru interpretarea și valorificarea 

rezultatelor cercetării în cadrul unor aplicații pentru obținerea de fonduri pentru 

cercetare și pentru publicare  

CP3 

Selecția și aplicarea de principii, teorii și metode avansate de cunoaștere, transfer de metode prin 

abordări interdisciplinare în vedere aplicării lor în elaborarea și implementarea proiectelor științifice 

CP3.1. Descoperirea independentă a relaţiilor între elemente, situaţii şi 

fenomene investigate 

 

 

0,5 CP3.2. Înțelegerea și argumentarea nivelului de maturitate tehnologică a 

conceptelor tehnologice și a aplicațiilor 

CP4 

Elaborarea și evaluarea proiectelor și a rezultatelor cercetării științifice, identificarea priorităților 

specifice de cunoaștere în inginerie și a dreptului de proprietate intelectuală  

CP4.1. Argumentarea excelenței științifice, impactului și calității implementării 

unui proiect de cercetare 

 

 

1 

 

 

C4.2. Dezvoltarea de proiecte centrate pe creativitate și protecția rezultatelor 

cercetării și a soluțiilor originale 

C4.3. Aplicarea principiilor dreptului de proprietate intelectuală în programele 

de cercetare și la valorificarea rezultatelor cercetării 

CP5 

Conceperea și realizarea de cercetări originale, fundamentate pe metode avansate care conduc la 

dezvoltarea cunoașterii științifice în contextul respectării normelor deontologice la aplicarea 

metodologiilor de cercetare și elaborarea de materiale științifice   

CP5.1. Identificarea resurselor, selecţia, analiza, sinteza şi utilizarea adecvata a 

cunoştinţelor specifice în scopul formulării de argumente ştiinţifice coerente, 

demersuri practice eficiente, decizii şi soluţii concrete 

 

 

 

0,5 CP5.2. Dezvoltarea de abilități de documentare, valorificare a rezultatelor 

cercetării prin elaborare, redactare și susținere de lucrări științifice. 

CP5.3. Dezvoltarea capacității de înțelegere, selecție, aplicare a principiilor 

deontologiei profesionale în cercetarea științifică  

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

CT1 

Inițierea și dezvoltarea inovatoare de proiecte teoretice și practice 

complexe, materiale științifice, utilizarea tehnologiei informației si 

comunicării 

 

 

 

 

1 CT2 

Asumarea responsabilității și dezvoltarea capacității de organizare și 

coordonare a unor grupuri de cercetare, management al resurselor umane, 

materiale și financiare 

CT3 Dezvoltarea capacității privind managementul riscului, crizei si al eșecului. 

CT4 
Utilizarea cunoștintelor privind reglementările în domeniul drepturilor de 

proprietate intelectuală, a eticii și deontologiei cercetării 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Instruirea doctoranzilor în legătură cu conceptele eticii, deontologiei și integrității 

academice în activitățile educaționale și științifice creative într-un context integrat în 

vederea aplicării principiilor acestora în dezvoltarea unei cariere profesionale 

responsabile, asociate cu o conduită morală ca reper important al profesionalismului.   

7.2 Obiective specifice 

- înţelegerea rolului deosebit și importanței eticii pentru dezvoltarea personală într-un 

mediu social şi profesional adecvat; 

- cunoașterea, înțelegerea, asimilarea și asumarea normelor explicite (texte cu valoare 

normativă) sau implicite (cutume, practici) care reglementează conduita academică în 

procesele creative de cercetare și valorificare a cercetării în acord cu normele 

deontologiei profesionale și a dreptului de proprietate intelectuală; 

- explicarea conținutului integrat al conceptelor de etică și integritate academică  ca 

rezultat al internalizării normelor etice de către cercetătorii individuali ca o consecință a 

integrității și asumarea lor de către organizațiile academice; 

- însușirea elementelor de natură legislativă legate de proprietatea intelectuală (dreptul de 

autor și proprietatea industrială); 

- însușirea normelor de redactare a cererilor de brevete de invenție și a altor documente 

specifice proprietății industriale.  

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

PARTEA I 



I. Etica și integritatea – concepte și evoluția acestora 

- fundamentele eticii: etica în antichitate 

- delimitarea conceptelor de etică, morală și moralitate, integritate 

- diviziuni ale eticii generale: doctrine etice, deontologia, bioetica, etica 

socială, etica aplicată, etica profesională, etica mediului 

- noțiunea de morală, accepțiuni, funcții, ”binele moral” și ” răul moral” 

Prelegere interactivă, 

conversație 

 

1 oră 

II. Valori și principii etice în contextul integrității 

- principii etice: componenta normativă, trăsături ale principiilor etice 

(universalitatea, imparțialitatea, calificarea), tipuri (principiul utilitarist, 

principiul deontologist, principiul vieții în armonie cu natura, principiul 

simțului practic, principiul contractualist) 

- teme standard în dezbaterea eticii actuale: inegalitatea economică, sărăcia 

extremă, corupția, statutul moral al animalelor, discriminarea, 

responsabilitatea față de mediu etc. 

Prelegere interactivă, 

conversație 

 

1 oră 

III. Etică și integritate academică 

- conceptul de etică universitară, valorile etice universitare 

- specificul moral al vieții academice 

- integritatea în sistemul educațional 

- codul de etică și deontologie în universitate 

- consiliul de etică și management universitar 

- regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Etică 

- comisiile de etică 

- încălcări ale integrității academice, tipuri de conduită non-etică  

- integritarea relației profesor-student 

Prelegere interactivă, 

conversație 

 

2 ore 

IV. Etica în valorificarea rezultatelor cercetării științifice prin 

comunicare și publicare –  

Etica publicațiilor științifice - sistem de standarde de conduită profesională 

în relațiile dintre autori, recenzori, editori, editori și cititori în crearea, 

difuzarea și utilizarea publicațiilor științifice. 

Principii pentru autorii publicațiilor științifice 

Forme de violare a eticii și integrității valorificarea rezultatelor cercetării 

științifice prin comunicare și publicare 

 /fabricarea și falsificarea datelor 

 /plagiatul 

 /materiale redundante 

 /publicarea în duplicat 

 /conflictul de interese 

 /co-autoratul (pag 28 in deontologia academica salvat) 

 /utilizarea subiecților umani în experimente 

Reglementări și standarde ale comunităților profesionale din spațiul 

academic referitoare la  cercetarea științifică 

Prelegere interactivă, 

conversație 

 

4 ore 

V. Elaborarea și publicarea materialelor științifice 

- Contextul elaborării materialelor ştiinţifice: scopul întocmirii materialelor 

ştiinţifice; beneficiile comunicării şi publicării rezultatelor cercetării 

ştiinţifice; diseminarea rezultatelor cercetării prin: prezentare, publicare 

- Tipuri de materiale științifice 

- Elemente caracteristice ale unei reviste de prestigiu (good journal): factorul 

de impact, factorul de rapiditate, includerea unei reviste în baza ISI, procesul 

de evaluare, portalul ISI Web of Science  

 - Structura generală a  materialului ştiinţific:  

 /elemente ce constituie structura unui material ştiinţific;  

 /condiţii pentru un material ştiinţific valoros și original; elementele 

asociate textului lucrării; concluziile lucrării 

- Procedura generală și etapele de elaborare a materialelor ştiinţifice:  

 /identificarea scopului materialului;  

 /definirea grupului de cititori sau a audienței;  

 /colectarea, elaborarea şi asamblarea informaţiei;  

 /redactarea primei variante a materialului;  

 /efectuarea primei corecturi; evaluarea (revizuirea în vederea 

publicării) 

            /publicarea sau respingerea materialului științific: atitudinea autorilor 

și acțiuni ulterioare 

Prelegere interactivă, 

conversație 

 

6 ore 

PARTEA aII-a 

Proprietatea intelectuală. Dreptul de autor 

Istoric 

Legea 8/ 1996privind dreptul de autor și drepturilr conexe 

Subiectul dreptului de autor 

Prelegere interactivă, 

conversație 

2 ore 



Obiectul dreptului de autor 

Conținutul dreptului de autor 

Durata proptecției dreptului de autor 

Limitele exercitării dreptului de autor 

Cesiunea 

Programele pentru calculator 

Drepturile sui-generis 

Oficiul Român pentru Drepturi de Autor 

Proprietatea intelectuală. Proprietatea industrială 

Brevetul de invenție 

Exemple 

Legea nr. 64 din 11 oct 1991 republicată privind brevetele de invenție 

Atributele unei invenții 

Invenția brevetabilă 

Înregistrarea, publicarea și examinarea cererii de brevet, eliberarea 

brevetului 

Drepturi și oblicații 

Trasmiterea drepturilor 

Condiții materiale privind cererea de breven de invenție 

Prelegere interactivă, 

conversație 

4 ore 

Proprietatea intelectuală. Proprietatea industrială 

Elaborarea cererilor de brevet de invenție 

Prelegere interactivă, 

conversație 

4 ore 

Proprietatea intelectuală. Proprietatea industrială 

Modelul de utilitate 

Prelegere interactivă, 

conversație 

1 oră 

Proprietatea intelectuală. Proprietatea industrială 

Modelul sau desenul industrial, Marca 

Prelegere interactivă, 

conversație 

1 oră 

Brevetul european Prelegere interactivă, 

conversație 

2 ore 

TOTAL 28 ore 

Bibliografie curs: 

Academic Integrity at MIT, Plagiarism. A Handbook for Students, Massachussets Institute of Technology, On line: 

https://integrity.mit.edu/handbook/what-plagiarism. 

Cozma C., (2004),  Etică – suport de curs, în vol. Filosofie şi Ştiinţe Politice, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”, pp.281-351, 

ISSN1221-9363. 

Gavrilescu M., (2018), Elaborarea, evaluarea și prezentarea materialelor științifice. Strategii, etică și deontologie, Editura 

Politehnium, Iasi, 2017. 

Hartley J., (2008), Academic Writing and Publishing. A Practical Handbook, Routledge, New York. 

Josephson M.S., (2002), Making Ethical Decisions, Ingram Publishing House. 

Kelley N., (2006), Sentence Structure of Technical Writing, On line: http://web.mit.edu/me-

ugoffice/communication/technical-writing.pdf. 

Leferink F., (2012), Guide for writing technical reports and papers, On line: 
https://www.utwente.nl/en/eemcs/te/education/assignments/manuals/guide.pdf. 

Or D., (2015), Introduction to scientific communication, On line: https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-

interest/usys/ibp/soil-terrestrial-env-physics-

dam/education/sientific_comm/2015/Introduction_Scientific_communication_ETH_2015.pdf 

Office of Community Standards, What Is Plagiarism?, Student Affairs. University of Stanford, On line: 

https://communitystandards.stanford.edu/student-conduct-process/honor-code-and-fundamentalstandard/additional-

resources/what-plagiarism. 

Saylor T., (2005), Creating an effective Powerpoint presentation, On line: http://www.ncsl.org/legislators-staff/legislative-

staff/legislative-staff-coordinating-committee/tips-for-making-effective-powerpoint-presentations.aspx. 

Sercan E., (2017), Deontologie Academică: Ghid Practic, Ed. Universității din București. 

The Oxford Thesaurus, (1997), Entry on Original and Originality, 2nd Edition, Great Britain: Oxford University Press 

Ștefan E.E., (2018), Etică și integritate academică – curs universitar, Editura Pro Universitaria. 

 

Seghedin  N., Aplicaţii în creaţia tehnică. Ed. Performantica, Iaşi, 2008, ISBN 978-973-730-454-4, 202 pag. 

Seghedin  N., Etica şi dreptul proprietăţii intelectuale, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 

– 2013, Studii doctorale pentru performanţe europene în cercetare şi inovare (CUANTUMDOC) 

POSDRU/107/1.5/S/79407 (http://www.cuantumdoc.tuiasi.ro/). 

Seghedin  N., Creativitate tehnica, etica, proprietate intelectuala. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007 – 2013, 4D-POSTDOC - Dezvoltarea şi susţinerea de programe postdoctorale multidisciplinare în domenii 

tehnice prioritare ale strategiei naţionale de cercetare - dezvoltare - inovare 

(http://ctmtc.utcluj.ro:8080/sites/fordoc/Documente%20proiect/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Ffordoc

http://www.cuantumdoc.tuiasi.ro/desfasurare/Etica%20si%20dreptul%20proprietatii%20intelectuale.pdf
http://www.cuantumdoc.tuiasi.ro/
http://ctmtc.utcluj.ro:8080/sites/fordoc/Documente%20proiect/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Ffordoc%2FDocumente%20proiect%2F2011%2F01%20Seminar%20Iasi%2F04%5FMateriale%20seminar%20pregatire%2F03%5FSeghedin


%2FDocumente%20proiect%2F2011%2F01%20Seminar%20Iasi%2F04%5FMateriale%20seminar%20pregatire%2F03

%5FSeghedin). 

Seghedin  N. (coord.), Experienţa a 7 universităţi din România în diseminarea cunoştinţelor de proprietate intelectuală. Ed. 

Performantica, Iaşi, 2012, ISBN 978-973-730-952-5, 187 pag. 

Seghedin N., Etica cercetării științifice și proprietate intelectuală. Suport de curs, Ed. Performantica, Iași, 2017 (200 pag.). 

***Intellectual property course design manual. European Patent Office, Munich, 2011, 390 pag. (aparut în 2012; 

(www.epo.org/design-manual). 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 

angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Disciplina reprezintă o componentă de bază în structura planului de învăţământ al domeniului, obiectivele sale regăsindu-se 

în întregime între obiectivele planului de învăţământ. 

• Conţinutul disciplinei este adaptat şi satisface cerinţele impuse de piaţa muncii. Competenţele ce vor fi achiziţionate la 

nivelul disciplinei vor satisface aşteptările reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

 •  

Evaluare finală: colocviu  (aspecte teoretice și practice 

predate la curs); 

Partea I 

50%  

(minim 5) 

Evaluare finală: colocviu  (aspecte teoretice și practice 

predate la curs); 

Partea aII-a 

50%  

(minim 5) 

10.5a Seminar 
• Frecvenţa/relevanţa 

intervenţiilor sau 

răspunsurilor 

  

10.5b Laborator • Nu este cazul   

10.5c Proiect • Nu este cazul   

10.5d Alte 

activităţi 
   

10.6 Standard minim de performanţă 

• Conditie minimă de promovare: Nota minimă 5 la colocviu. 

 

Data completării,            Semnătura titularilor de curs,   

Septembrie 2018                                       

      Prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu 

       

Prof.univ.dr.ing. Neculai Eugen Seghedin     

 

 

 

Directori departament, 

 

Prof.univ.dr.ing. Carmen TEODOSIU 

 

Prof.univ.dr.ing. Horodincă MIHĂIȚĂ 
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Anexa 3.12. 
B.3.1.1. În cadrul școlii doctorale există inițiative pentru valorificarea rezultatelor studiilor doctorale în 

acord cu specificul domeniului (de exemplu, transfer tehnologic, produse, patente în cazul științelor 

exacte; produse și servicii în cazul științelor sociale și umaniste; festivaluri, concursuri, recitaluri, 

competiții sportive; comenzi cultural-artistice în domeniul vocațional). 

 

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. 

 

  



Anexa 3.13. 
B.4.1.1. La nivelul de IOSUD, procentul de teze invalidate, fără drept de refacere și reluarea 

procesului de susținere publică, la nivelul Consiliului general CNATDCU este de cel mult 5% în 

ultimii 5 ani. 

 

La nivelul IOSUD, în ultimii 5 ani, au fost susţinute 354 teze de doctorat, după cum urmează : 

Nr.crt. Denumire domeniu Nr. Teze susţinute 

1 Calculatoare şi tehnologia informaţiei 4 

2 Ingineria sistemelor 4 

3 Inginerie civilă 94 

4 Inginerie industrială 46 

5 Inginerie mecanică 32 

6 Inginerie electrică 41 

7 Inginerie energetică 4 

8 Inginerie electronică şi telecomunicaţii 14 

9 Chimie 16 

10 Inginerie chimică 39 

11 Ingineria materialelor 35 

12 Ingieneria mediului 13 

13 Inginerie şi management 12 

 

La nivelul universităţii a existat în ultimii 5 ani o singură teză invalidată. 

Nr. 

crt. 
ANUL 

Nume și Prenume 

student doctorand 
Conducător de doctorat Facultatea 

1 2016 Burlacu I. Lucian Prof. Aurelian Simionescu 

Ştiinţa şi 

Ingineria 

Materialelor 

 



Anexa 3.14. 
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.  

 

Copii ale celor două decizii şi a draftului de procedură privind evaluarea internă a şcolii doctorale sunt 

prezentate în continuare. 

 

 
 



 

 
 

Draftul acestei proceduri de evaluare internă periodică este prezentat în continuare. 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSITATEA  TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI”  DIN IAŞI  

CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 
 

ELABORAT VERIFICAT AVIZAT APROBAT EDIŢIA 
REVIZI

A 

Consiliul Studiilor 

Universitare de 

Doctorat 

CEAC 

 
IOSUD SENATUL 

1 1 

    

    

 

INDICATORUL  APROBĂRILOR  ŞI  AL  REVIZIILOR 

 

Nr. 

crt. 

Revizia / 

Data 

aplicării 

Numărul 

capitolului şi al 

paginilor 

revizuite 

Conţinutul 

modificării 

Nume, prenume şi semnătură 

Elaborat Verificat Avizat Aprobat 

 

1 

 

       

 

 

2 

 

 

       

3 

 

 

 

 

       

 

1. SCOP 

 Scopul acestei proceduri este de a descrie metodologia de evaluare internă a Şcolii Doctorale a TUIASI. 

 

 

 

 



2. DOMENIU  DE  APLICARE 

 Procedura se aplică în Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi pentru activităţile de evaluare 

internă a Şcolii Doctorale în fazele de de iniţiere, aprobare şi monitorizare precum şi în scopul realizării 

documentaţiei în vederea evaluării interne  pentru autorizare provizorie, acreditare şi evaluare periodică. 

 

3. DOCUMENTE  DE  REFERINŢĂ 

3.1. Legea învăţământului nr. 84/1995 (modificată şi republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare) 

3.2. Legea nr. 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic 

3.3. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare (completată cu O.U.G. nr. 78/2005 

aprobată cu Legea nr. 346/2005) 

3.4. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei 

3.5. Hotărârea de Guvern nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate 

sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de 

licenţă (cu modificările ulterioare) 

3.6. Hotărârea de Guvern nr. 1257/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) 

3.7. Hotărârea de Guvern nr. 1175/06.09.2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi 

aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora 

3.8. Hotărârea de Guvern nr. 1418/11.10.2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a 

standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române 

de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 

3.9. Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii 

universitare de licenţă 

3.10. Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a 

sistemului de credite transferabile 

3.11. Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3714/2005 privind introducerea Suplimentului la 

Diplomă în certificarea absolvirii unui ciclu de studii universitare 

3.12. Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3928/2005 privind asigurarea calităţii serviciilor 

educaţionale în instituţiile de învăţământ superior 

3.13. Codul de etică universitară al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi 

3.14. Codul de etică profesională privind asigurarea calităţii şi acreditarea în învăţământul superior din 

România, aprobat de Consiliul ARACIS 

3.15. Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studiu universitare şi a instituţiilor de 

învăţământ superior – aprobat de Consiliul ARACIS la 17.11.2006 

3.16. Alte documente referitoare la studiile universitare de doctorat 

3.17. SR EN ISO 9001:2001 

3.18. SR EN ISO 19011:2003 

3.19. SR ISO IWA 2:2006 

 

4. DEFINIŢII  ŞI  ABREVIERI 

(1) Organizaţie furnizoare de educaţie - Instituţie de învăţământ sau altă persoană juridică care, potrivit 

statutului, desfăşoară activităţi de învăţământ superior pe bază de programe de studiu legal aprobate. 

(2) I.O.S.U.D. - Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat  = Instituţia de învăţământ superior 

care a primit dreptul de a organiza studii universitare de doctorat într-unul sau mai multe domenii. 

(3) Program de studiu - Totalitatea activităţilor de proiectare, organizare, conducere şi realizare efectivă a 

predării, învăţării şi cercetării dintr-un domeniu de doctorat care conduc la obţinerea unei calificări 

universitare. Programele de studiu se diferenţiază în funcţie de domeniul de specializare a cunoaşterii, conform 

cu diviziunea academică a    cunoaşterii şi cu diviziunea profesională a muncii.  

(4) Standarde, standarde de referinţă şi indicatori de performanţă - Norme / documente, care descriu 

cerinţele de calitate ale activităţilor unei organizaţii furnizoare de educaţie. Standardele corespund, în mod 

diferenţiat, domeniilor şi criteriilor de asigurare a calităţii educaţiei, iar indicatorii de performanţă măsoară 

gradul de realizare a unei activităţi prin raportare la standarde.  

(5) Asigurare internă a calităţii programelor de studiu - Activităţile de autoevaluare, standardele, normele, 

măsurile, procedurile stabilite de organizaţia furnizoare de educaţie în vederea obţinerii, menţinerii şi 



îmbunătăţirii calităţii programelor de studiu. 

(6) Evaluare internă a calităţii - Proces sistematic, independent şi documentat, realizat de către însăşi 

organizaţia furnizoare de educaţie, în mod periodic (de regulă) şi oricând este necesar, prin proceduri proprii, 

în scopul obţinerii dovezilor privind calitatea educaţiei şi al analizei cu obiectivitate a acestor dovezi pentru a 

determina măsura în care sunt îndeplinite standardele şi indicatorii de performanţă privind calitatea educaţiei. 

(7) Raport de autoevaluare – Inregistrare ce prezintă în mod explicit şi documentat date şi informaţii care 

răspund  la un set de cerinţe normative cu relevanţă organizatorică, care este structurat în trei părţi: partea I - 

introducere (prezentarea instituţiei), partea II - informaţii privind realizarea cerinţelor normative obligatorii, 

standardelor şi indicatorilor de performanţă şi standardelor specifice, şi partea III - documente justificative. 

(8) Raport de evaluare internă – Forma finală a Raportului de autoevaluare, ca rezultat al evaluării interne 

conform unei proceduri şi al aprobării de către Consiliul Şcolii Doctorale (CSD), Consiliul Studiilor 

Universitare de Doctorat (CSUD) şi Senatului a rezultatelor evaluării. Pe pagina de titlu a raportului se 

menţionează doar decizia Senatului de aprobare a rezultatului evaluării.  

(9) Evaluare externă a calităţii - Proces sistematic, independent şi documentat realizat la cerere, în mod 

periodic (de regulă) şi oricând este necesar, de către o organizaţie specializată, pe baza Raportului de evaluare 

internă şi a evaluărilor la faţa locului, în scopul obţinerii dovezilor de îndeplinire a standardelor şi indicatorilor 

de performanţă privind calitatea educaţiei.  

Proces sistematic, independent şi documentat, realizat de către însăşi organizaţia furnizoare de educaţie, prin 

proceduri proprii,  

(10) Client al evaluării - Organizaţie sau persoană care solicită o evaluare internă sau externă  

(11) Evaluat - Entitatea care este evaluată.  

(12) Expert - evaluator - Persoana care are competenţa de a efectua o evaluare. 

(13) Echipă de evaluare - Grup format din experţi - evaluatori desemnaţi să efectueze o evaluare. În activitatea 

sa echipa de evaluare este coordonată de unul dintre membrii, se sprijină pe experţi tehnici (în domeniul 

evaluării) şi, după caz şi pentru anumite acţiuni, este însoţită de observatori. Experţii tehnici şi observatorii nu 

fac parte din echipa de evaluare.  

(14) Criterii ale evaluării - Ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe utilizate ca referinţă: standarde, legi, 

cerinţe contractuale, directive, politici, cerinţe de reglementare, regulamente, proceduri etc. 

(15) Dovezi ale evaluării - înregistrări, declaraţii privind faptele şi alte informaţii relevante şi verificabile 

(justificabile) referitoare la criteriile de evaluare. 

(16) Constatări ale evaluării - Rezultatele evaluării dovezilor de evaluare, colectate în raport cu criteriile de 

evaluare. 

(17) Concluzii ale evaluării - Rezultatele unei evaluări, furnizate de echipa de evaluare după luarea în 

considerare a obiectivelor evaluării şi a tuturor constatărilor de evaluare. 

(18) Plan de evaluare - Descrierea activităţilor şi acordurile legate de evaluare. 

(19) Domeniu al evaluării - Amploarea şi limitele unei evaluări: puncte de lucru, activităţi, procese, perioada 

de timp luată în calcul, specifice programului de studiu evaluat. 

(20) Autorizare a funcţionării provizorii - Rezultatul primei evaluări externe pe baza Raportului de evaluare 

internă prin care se certifică îndeplinirea cerinţelor minime ale standardelor şi indicatorilor de performanţă 

privind calitatea educaţiei pentru începerea funcţionării provizorii, ca fază premergătoare acreditării. 

(21) Acreditare - Rezultatul evaluării externe pe baza Raportului de evaluare internă prin care se certifică 

îndeplinirea cerinţelor minime ale standardelor şi indicatorilor de performanţă privind calitatea educaţiei 

pentru funcţionarea organizaţiei furnizoare de educaţie şi a domeniilor de doctorat. 

 

5. DESCRIEREA  ACTIVITĂŢII 

5.1.  CONSIDERAŢII  GENERALE 

Art.1. Evaluarea internă se realizează la nivelul Şcolii doctorale a TUIASI pentru fiecare domeniu de doctorat 

organizat în cadrul studiilor universitare de doctorat, pentru care se pregăteşte un Raport de evaluare internă. 

Art.2. Declanşarea procedurii de evaluare internă se realizează conform procedurii UTI.POB.06 (Este 

necesară o revizie prin adăugarea şi a studiilor universitare de doctorat la UTI.POB.06) 

Art.3. Evaluarea internă se realizează, ca un proces integrat Sistemului de Management al Calităţii, conform 

diagramei - flux prezentate în Anexa 1. 

 

5.2.  PRINCIPII  DE  EVALUARE 

Art.4. În activitatea lor, evaluatorii şi evaluaţii definiţi în spiritul prezentei proceduri vor respecta următoarele 

valori şi principii descrise în Codul de etică profesională privind asigurarea calităţii şi acreditarea în 



învăţământul superior din România aprobat de ARACIS:  

- Legalitate; 

- independenţă; 

- obiectivitate; 

- imparţialitate; 

- transparenţă; 

- responsabilitate personală; 

- profesionalism; 

- deschidere către nou; 

- dialog colegial şi consens; 

- confidenţialitate. 

 

5.3.  ETAPELE  PROCESULUI  DE  EVALUARE  INTERNĂ 

5.3.1.  INIŢIEREA  EVALUĂRII  INTERNE 

Art.5. (1) Se constituie Registrul experţilor-evaluatori al universităţii pentru domeniile de doctorat din cadrul 

Şcolii Doctorale a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

(2) Registrul experţilor-evaluatori al universităţii este alcătuit din cadre didactice ale Universităţii Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi – profesori şi conferenţiari universitari, personalităţi cu activitate profesională şi 

integritate morală recunoscute, competenţă şi experienţă în asigurarea calităţii educaţiei la nivel naţional şi 

internaţional. 

Art.6. După aprobarea cererii de autoevaluare internă pentru domeniile şi Şcoala Doctorală depusă de CSUD 

conform procedurii UTI.POB.06,  CSUD propune pentru aprobarea de către Senatul TUIASI Echipa de 

evaluare internă şi coordonatorul acesteia, dintre membrii Registrului experţilor - evaluatori al universităţii 

care nu sunt implicaţi în domeniul/şcoala doctorală evaluate/valuată. 

Art.7. Echipa de evaluare internă este formată din coordonator şi doi experţi-evaluatori pe fiecare domeniu 

de doctorat respectiv coordonator şi doi experţi-evaluatori pentru Şcoala doctorală. În mod excepţional pot fi 

mai mult de doi experţi-evaluatori, în funcţie de: 

- cerinţele legale, reglementate, contractuale sau de autorizare / acreditare / evaluare periodică, după 

cum este aplicabil; 

- necesitatea de a asigura independenţa echipei de evaluare faţă de activităţile care sunt evaluate şi de 

a evita conflictele de interese. 

Art.8.  Evaluarea internă se bazează pe obiective, domeniu şi criterii de evaluare documentate. Obiectivele 

evaluării interne definesc ceea ce urmează să se realizeze prin evaluare (recomandare pentru autorizare 

provizorie de funcţionare, acreditare, evaluare periodică) şi anume determinarea gradului de conformitate a 

afirmaţiilor, datelor şi dovezilor din Raportul de autoevaluare faţă de cerinţele legale, reglementate şi 

contractuale. 

 

5.3.2.  PREGĂTIREA  ACTIVITĂŢILOR  DE  EVALUARE  INTERNĂ 

Art.9. Se întocmeşte Planul de evaluare internă care trebuie să includă: 

- obiectivele evaluării; 

- criteriile de evaluare şi orice documente de referinţă; 

- domeniul evaluării; 

- datele şi locurile unde se desfăşoară activităţile de evaluare; perioada şi durata; estimate pentru 

desfăşurarea activităţilor de evaluare; 

- rolurile şi responsabilităţile membrilor echipei de evaluare internă. 

Printre criteriile de evaluare internă se vor găsi în mod obligatoriu următoarele: activitatea științifică a 

conducătorilor de doctorat; infrastructura și logistica necesare desfășurării activității de cercetare; procedurile 

și normele subsecvente pe baza cărora se organizează studiile doctorale. 

Coordonatorul Echipei de evaluare internă alocă fiecărui membru responsabilitatea pentru evaluarea 

anumitor procese, funcţii, locuri, zone sau activităţi. 

 

 

 

 

 

 



5.3.3.  REALIZAREA EVALUĂRII INTERNE 

Art.10. (1) Membrii Echipei de evaluare internă, în mod colegial, verifică Raportul de autoevaluare, 

analizează informaţiile relevante pentru activităţile de evaluare alocate şi îşi pregătesc documentele de lucru 

şi formularele pentru înregistrările desfăşurării evaluării.  

(2) Evaluarea internă se desfăşoară în cadrul unor întâlniri succesive între Echipa de evaluatori şi 

reprezentanţii evaluatului, stabilite într-un program prealabil, de comun acord. În timpul evaluării interne, 

informaţiile relevante faţă de obiectivele, domeniul şi criteriile evaluării trebuie colectate prin consultarea 

documentelor cuprinse în Raportul de autoevaluare. Dovezile de evaluare trebuie înregistrate. 

(3) Pe parcursul evaluării interne se utilizează Formularul F 1 - Înregistrări ale neconformităţilor şi 

recomandărilor în care se consemnează neconformităţile constatate şi se formulează recomandări pentru 

corecturi şi îmbunătăţiri ale activităţii Şcolii doctorale respectiv a domeniilor şi ale Raportului de autoevaluare 

care se realizează de reprezentanţii evaluatului. 

 

5.3.4.  ÎNCHEIEREA EVALUĂRII INTERNE 

Art.11. (1) Echipa de evaluare internă, pe baza înregistrărilor din Formularul 1 şi a Raportului de 

autoevaluare corectat şi îmbunătăţit conform recomandărilor, pregăteşte concluziile evaluării luând în 

considerare: analiza constatărilor evaluării interne şi a altor informaţii adecvate colectate în timpul evaluării, 

a neconformităţilor constatate, şi a corecturilor şi îmbunătăţirilor realizate.  

(2) Echipa de evaluare internă prezintă în şedinţa CSUD datele principale ale procesului de evaluare 

internă, constatările evaluării interne, corecturile şi îmbunătăţirile realizate, şi concluziile şi propunerile 

privind rezultatul evaluării. Se încheie un Proces verbal de evaluare internă privind rezultatul evaluării. 

Art.12. (1) Raportul de autoevaluare, corectat şi îmbunătăţit, se aprobă de CSD şi în acest sens se 

introduce Pagina de titlu pe care se menţionează decizia CSD. Raportul de autoevaluare şi Procesul verbal de 

evaluare internă, în câte 2 (două) exemplare, se înaintează Senatului pentru aprobarea rezultatului evaluării 

interne. Fiecare exemplar al Raportului de autoevaluare este însoţit de 1 (un) CD sau 1 (un) DVD care conţine, 

în format electronic, Raportul de evaluare internă constituit din următoarele fişiere / directoare distincte cu 

următoarele titluri şi conţinuturi: Pagina de titlu, Cuprinsul şi Opisurile de anexe; Partea I – Prezentarea 

IOSUD; Partea a II-a – Evaluarea domeniilor de doctorat şi a Şcolii doctorale; Partea a III-a – Anexe I şi 

Anexe II. 

(2) După aprobarea în Senat, Raportul de autoevaluare devine Raportul de evaluare internă. În acest sens 

se adaugă Coperta I a Raportului de evaluare internă şi se introduce o nouă Pagină de titlu (în locul celei a 

Raportului de autoevaluare), pe care se menţionează decizia Senatului de aprobare a rezultatului evaluării. 

Raportul de evaluare internă, însoţit de copii ale Formularului 1 (Înregistrări ale neconformităţilor şi 

recomandărilor) şi Procesului verbal de evaluare internă, se arhivează la facultate / departament. 

(3) În cazul continuării cu procedura de evaluare externă, conform legii, Raportul de evaluare internă se 

depune la CSUD în 3 (trei) exemplare. Fiecare exemplar este însoţit de 2 (două) CD-uri care conţin, în format 

electronic, Raportul de autoevaluare internă constituit din următoarele fişiere / directoare distincte cu 

următoarele titluri şi conţinuturi: Coperta I; Pagina de titlu, Cuprinsul şi Opisuri de anexe; Partea I – 

Prezentarea IOSUD; Partea a II-a – Autoevaluarea domeniilor de doctorat şi a Şcolii doctorale, Partea a III-a 

– Anexe şi documente doveditoare. 

(4) Partea I - Prezentarea IOSUD se concepe şi se redactează unitar la nivelul Universităţii şi se aprobă de 

Senat. Partea a II-a - Autoevaluarea domeniilor de doctorat şi a Şcolii doctorale, Coperta I, Pagina de titlu, 

Cuprinsul şi Opisurile de anexe se redactează unitar pe baza unor Recomandări pentru redactarea Raportului 

de autoevaluare / evaluare internă aprobate de Senat. 

 

6. RESPONSABILITĂŢI 

- nivele ierarhice  

- funcţii de conducere 

6.1.  Senatul  universităţii 

− aprobă procedura; 

− aprobă reviziile procedurii. 

6.2.  Rectorul  universităţii 

− impune aplicarea procedurii. 

6.3.  Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat 

− elaborează, verifică, modifică, avizează procedura; 

− monitorizează aplicarea procedurii. 



6.3.  Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat – Secretarul  consiliului 

− verifică procedura. 

6.4.  Responsabilul  de  proces 

− întocmeşte, difuzează, modifică, retrage procedura. 

6.5.  Director Şcoală Doctorală  

− aplică procedura. 

7. ÎNREGISTRĂRI  

7.1. Lista  de  difuzare 

7.2. Indicatorul  aprobărilor  şi  al  reviziilor 

7.3. Rapoarte  de  autoevaluare  a  programelor  de  studiu 

 7.4. Înregistrări  ale  neconformităţilor  şi  recomandărilor 

7.5. Procesele  verbale  de  evaluare  internă 

8. ANEXE  

Anexa 1 Diagrama - flux 

Formularul UTI.POB.07-F1 - Înregistrări ale neconformităţilor şi recomandărilor 

 

LISTA  DE  DIFUZARE 

1. Rectorat 

2. Prorectoratul Didactic 

3. Prorectoratul Strategie Universitară 

4. Prorectoratul Ştiinţific 

5. Prorectoratul Relaţii Internaţionale 

6. Facultatea de Automatică şi Calculatoare  

7. Facultatea de Inginerie Chimică 

8. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii 

9. Facultatea de Construcţii de Maşini 

10. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii 

11. Facultatea de Electrotehnică 

12. Facultatea de Hidrotehnică 

13. Facultatea de Mecanică 

14. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

15. Facultatea de Textile – Pielărie 

16. Şcoala Doctorală 

17. Direcţia Generală Administrativă 

18. Direcţia Financiar - Contabil 

19. Direcţia Resurse Umane 

 

 



Anexa 3.15. 
C.1.1.2. Asociațiile studențești și/sau studenții reprezentanți organizează alegeri în rândul studenților 

doctoranzi, la nivelul fiecărei școli doctorale, pentru poziții în consiliile școlilor doctorale și în CSUD, prin 

vot universal, direct și secret toți studenții doctoranzi având dreptul să aleagă și să fie aleși. 

 

Studenții reprezentanți au organizat alegeri la nivelul CSUD și CSD. 

Procesele verbale de alegere a membrilor CSUD și CSD sunt prezentate în continuare. 

 

Procesul verbal al alegerii studenţilor doctoranzi în CSUD. 

 
 



 



 



 
  



 

Procesul verbal de alegere a studenţilor doctoranzi în CSD. 

 

 
 

 



 



 



 
 

 



Anexa 3.16. 
C.1.1.3. În urma evaluării interne, atât IOSUD, cât și școlile doctorale elaborează strategii și politici de 

acțiune în vederea remedierii deficiențelor semnalate și a stimulării performanței științifice și academice a 

IOSUD. 

 

Din analiza datelor prezentate în raportul de evaluare internă a Şcolii Doctorale şi a domeniilor de doctorat 

din cadrul IOSUD-TUIASI se pot formula următoarele concluzii.  

Puncte tari Resursele umane 

-în cadrul SD-TUIASI există conducători de doctorat cu certe calităţi pedagogice şi de 

cercetare;  

-existenţa unui număr mare de colaborări cu experţi în cercetare din întreaga lume, 

dovadă stând atât cele 92 de acorduri de colaborare instituţională, în afara acordurilor 

ERASMUS cât şi numărul mare de cotutele; 

-vizibilitatea rezultatelor cercetărilor efectuate de conducătorii de doctorat şi studenţii 

doctoranzi prin: articole publicate în reviste internaţionale cu factor de impact din zona 

roşie şi galbenă; articole publicate în volumule ale conferinţelor internaţionale indexate 

ISI şi BDI; publicarea de cărţi/capitole de cărţi în edituri de prestigiu din ţară şi 

străinătate; obţinerea de brevete de invenţie; prezenţa în comitetele ştiinţifice şi 

susţinerea unor prelegeri în plenul unor manifestări internationale de prestigiu; 

participarea conducătorilor de doctorat la activităţi de formare - predare în alte 

universităţi, prin schimburi în programele de mobilităţi de personal (ERASMUS+).  

Resurselor educaţionale  

-baza de cercetare aflată într-o permanentă dezvoltare: dotări moderne în laboratoarele 

de cercetare şi existenţa certificărilor pentru unele laboratoare; 

-existenţa sălilor de calculatoare pentru doctoranzi;  

existenţa unui important fond de carte în cadrul bibliotecii TUIASI; 

-accesul la numeroase baze de date internaţionale specifice domeniilor de doctorat, 

Clarivate Analytics  - Web of Knowledge, Scopus, ScienceDirect, Springerlink, IEEE 

Xplore, Forest Science Database, ProQuest;  

-accesul la resurse educaţionale în cadrul stagiilor oferite în universităţi din străinătate.  

Resursele de cercetare ştiinţifică 

-dezvoltarea unui număr important de granturi de cercetare naţionale și internationale 

şi implicarea unui număr însemnat de studenţi doctoranzi;  

-elaborarea unui număr important de propuneri de brevete de invenţie şi obţinerea de 

brevete;  

-implicarea unui număr important de conducători de doctorat în comitetele editoriale la 

o serie de reviste/volume publicate de edituri din ţară şi străinătate, inclusiv în 

secţiunile Buletinului Institutului Politehnic din Iaşi, unde sunt publicate şi lucrările 

Conferinţei Şcolii Doctorale a TUIASI.  

Baza materială 

-existenţa spaţiilor şi echipamentelor din dotarea laboratoarelor de cercetare ştiinţifică 

în proprietatea TUIASI; 

-existenţa unei biblioteci moderne cu foarte multe reviste, cărţi în format tipărit şi 

electronic;  

-dotarea tuturor spaţiilor cu internet.  

-existenţa unui contract de colaborare între IOSUD şi firma Plagiat-Sistem Antiplagiat 

prin internet SRL pentru realizarea rapoartelor de similitudine 

Resursele manageriale 

-existenţa şi funcţionarea normală la nivelul IOSUD a structurilor de conducere, 

Senatul, Consiliul de administraţie, Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat 

(CSUD) şi Consiliul Şcolii Doctorale (CSD);  

-existenţa unui sistem transparent de luare şi comunicare a deciziilor la toate nivelurile 

ierarhice. 

Puncte slabe -numărul relativ scăzut de teze realizate în cotutelă internatională 

-număr relativ scăzut al publicaţiilor în zona roşie şi galbenă 



-participarea într-un procent scăzut al doctoranzilor la Conferinţa Şcolii Doctorale 

-numărul scăzut de agenţi economici interesaţi în rezultatele cercetărilor la nivel de 

doctorat în regiunea Nord-Est 

Oportunităţi -premiza dezvoltării Şcolii Doctorale la nivel naţional şi internaţional prin creşterea 

numărului de colaborări cu agenţi economici şi instituţii de prestigiu din lume 

-numărul mare de colaborări ale TUIASI cu diferite instituţii din lume permite 

contactul permanent cu realizările ştiinţifice din domeniile de cercetare specifice la 

standarde europene 

-facilitarea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării prin doctorat prin 

implicarea Centrului de Transfer Tehnologic al TUIASI 

-implicarea din ce în ce mai mare în atragerea de doctoranzi străini prin creşterea 

participărilor la târgurile educaţionale internaţionale 

Ameninţări  -plecarea absolvenţilor de licenţă şi master către alte universităţi din străinătate 

-scăderea numărului de conducători de doctorat titulari prin pensionare şi existenţa 

unor condiţii de abilitare, uneori dificile, în funcţie de domeniu 

-diminuarea interesului unor companii pentru formarea de specialişti cu înaltă 

calificare având în vedere contextul economic existent 

Recomandări -finalizarea realizării procedurii de evaluare internă periodică a Şcolii doctorale 

inclusiv a domeniilor de doctorat în vederea îmbunătăţirii permanente a tuturor 

activităţilor din şcoala doctorală 

-crearea unui pachet software  integrat pentru Şcoala Doctorală pentru o mai bună 

organizare şi desfăşurare a activităţilor care să conţină: evidenţă doctoranzi, evidenţă 

conducători de doctorat inclusiv CV şi o listă cu principalele publicaţii, teme de 

cercetare, anunţuri manifestări ştiinţifice, rapoarte de autoevaluare periodice etc. 

-creşterea antrenării studenţilor doctoranzi în proiectele de cercetare naţionale şi 

internaţionale 

-continuarea organizării Seminarului cu agenţii economici la 3 ediţii pe an şi 

dezvoltarea de noi parteneriate cu scopul valorificării rezultatelor cercetării prin 

doctorat în rândul agenţilor economici 

-continuarea organizării Conferinţei Şcolii doctorale prin introducerea de publicaţii ISI 

şi prin creşterea eforturilor de indexare în baze de date internationale importante 

domeniilor de doctorat a secţiunilor Buletinului Institutului Politehnic din Iaşi 

-dezvoltarea unor noi domenii de doctorat având în vedere direcţiile europene de 

cercetare şi încurajarea cadrelor didactice tinere să-şi susţină abilitarea 

-implicarea Şcolii doctorale în proiecte specifice, cum ar fi programul POCU dar şi 

alte programe de cercetare 

-realizarea şi aplicarea unei metodologii de mediatizare a activităţilor Şcolii doctorale 

în diferite instituţii interesate 

-actualizarea site-ului IOSUD cu principalele documente necesare desfăşurării 

activităţii prin doctorat în limba engleză 

-stimularea conducătorilor de doctorat de a încheia cotutele  

-creşterea numărului de teze de doctorat prezentate în limba engleză 

-acordarea de noi facilităţi studenţilor doctoranzi în cadrul IOSUD. 

 

 



Anexa 3.17. 
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, locația 

unde vor fi susținute acestea, cu cel puțin 20 de zile înaintea susținerii. 

 
 

Nr.

crt. 

Denumire anexă 
Link 

1 Regulamentul școlii 

doctorale 

http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Documente%20utile.

htm 

2 Regulamentul de admitere http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Legislatie_Noutati.ht

m 

3 Regulamentul de finalizare a 

studiilor care să includă și 

procedura de susținere 

publică a tezei 

http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Documente%20utile.

htm 

4 Conținutul programelor de 

studii 

http://www.doctorat.tuiasi.ro/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://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Legislatie_Noutati.htm 

6 Lista doctoranzilor din 

școală cu informațiile de 

bază (anul înmatriculării; 

conducător) 

http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Documente%20utile.

htm 

7 Informații despre standardele 

de elaborare ale tezei de 

doctorat 

Procedura de susținere a tezei de doctorat 

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

universitare-de-doctorat/sustineri-teze 
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Anexa 3.18. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 3.19. 
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. 

 

TUIASI are încheiat contract de prestări servicii cu firma Plagiat-Sistem Antiplagiat prin internet SRL în 

vederea verificării gradului de similitudine.  

Fiecare student are acces, pe bază de cerere, la un sistem electronic de verificare a gradului de similitudine. 

La o a doua solicitare verificarea gradului de similitudine se face contra cost. 

TUIASI are contract încheiat cu firma Plagiat-Sistem Antiplagiat prin internet SRL. O copie după contract 

este prezentată în Anexa 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 3.20. 
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. 

 

Doctoranzii au acces în laboratoarele de cercetare cu acordul cadrului didactic titular al laboratorului, fapt 

menţionat şi în regulamentul CSUD, art.1. 

 

Regulamentul CSUD (art.1) este disponibil la adresa 

http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Documente%20utile.htm 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Documente%20utile.htm


Anexa 3.21. 
C.3.1.1. Școala doctorală, 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. 

Nr.crt. Denumire Domeniu Acord ERASMUS/Deplasări conferinţe ştiinţifice 

internaţionale 

1 Calculatoare şi tehnologia informaţiei Un număr total de 10 doctoranzi din 15 doctoranzi au 

participat la conferinţe internaţionale, pentru perioada 

2013-2018. 

Procent de 66% 

2 Ingineria sistemelor Un număr total de 9 doctoranzi din 12 au participat la 

conferinţe internaţionale, pentru perioada 2013-2018 

Procent de 75% 

3 Inginerie civilă şi instalaţii 1 acord  şi un număr total de 16 din 61 doctoranzi care 

au efectuat mobilităţi  inclusiv la conferinţe, pentru 

perioada 2013-2018 

Procent de 26,23% 

4 Inginerie industrială 19 de acorduri şi un număr total de 20 doctoranzi din 61 

care au efectuat mobilităţi inclusiv la conferinţe 

internaţionale, pentru perioada 2013-2018 

Procent de 32,78% 

5 Inginerie mecanică 1 acord şi un număr total de 16 din 61 doctoranzi care 

au efectuat mobilităţi inclusiv la conferinţe, pentru 

perioada 2013-2018 

Procent de 26,23% 

6 Inginerie electrică 27 de acorduri şi un număr total de 47 din 78 doctoranzi 

care au efectuat mobilităţi pentru perioada 2013-2018  

Procent de 60,25% 

7 Inginerie energetică 3 acorduri şi un număr total de 3 din 28 doctoranzi care 

au efectuat mobilităţi inclusiv la conferinţe, pentru 

perioada 2013-2018 

Procent de 10,72% 

8 Inginerie electronică şi telecomunicaţii 0 acorduri şi un număr total de 6 din 18 doctoranzi care 

au efectuat mobilităţi  inclusiv la conferinţe, pentru 

perioada 2013-2018 

Procent de 33% 

9 Chimie 5 acorduri şi un număr total de 6 din 26 doctoranzi care 

au efectuat mobilităţi inclusiv la conferinţe, pentru 

perioada 2013-2018 

Procent de 23,08% 

10 Inginerie chimică 5 acorduri şi un număr total de 46 doctoranzi din 59 au 

efectuat mobilităţi (11 pe Erasmus, 32 la conferinţe 

internaţionale, 3 cotutele), pentru perioada 2013-2018 

Procent de 78% 

11 Ingineria materialelor 17 acorduri şi un număr total de 30 din 100 doctoranzi 

care au efectuat mobilităţi inclusiv la conferinţe, pentru 

perioada 2013-2018 

Procent de 30% 

12 Ingieneria mediului 32 acorduri şi un număr total de34 doctoranzi  din 44 au 

efectuat mobilităţi (9 pe Erasmus, 21 la conferinţe 

internaţionale, 4 cotutele), pentru perioada 2013-2018 

Procent de 77% 

13 Inginerie şi management 2 acorduri şi un număr total de 11 doctoranzi din 37 au 

efectuat mobilităţi inclusiv la conferinţe, pentru 

perioada 2013-2018 

Procent de 29,72% 

 

Situaţia studenţilor doctoranzi cu mobilităţi ERASMUS:



Situația studenților înscriși la programul ERASMUS în anul universitar 2013-2014 

Nr 

crt Nume Prenume DOMENIUL 

Ciclu 

studiu 

L/M/D Destinatia 

Tip stagiu 

(SMS/SMP) E-mail 

  FACULTATEA DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII 

1 Cîrlan 

Vasile 

Valerică 

Inginerie civila 

si instalatii D FRANȚA SMP vasili_ck@yahoo.com 

2 Damian Andreea 

Inginerie civila 

si instalatii D TURCIA SMP andreea_damian86@yahoo.com  

3 Solonaru Maria 

Inginerie civila 

si instalatii D SPANIA SMP maria_solonaru@yahoo.com 

  FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

4 Buga Alexandru 

Inginerie 

chimica D SPANIA SMP axel_t90@yahoo.com 

5 Bujor Oana Crina 

Inginerie 

chimica D FRANȚA SMP oana_crin@yahoo.com 

  FACULTATEA DE TEXTILE-PIELĂRIE ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL 

6 Buliga Valentin 

Inginerie 

industriala D FRANȚA SMP valentin86.buliga@gmail.com  

7 Apetrei 

Ancuța 

Vasilica 

Inginerie 

industriala D FRANȚA SMP apetrei_anca2003@yahoo.com  

  FACULATEA DE HIDROTEHNICĂ, GEODEZIE ȘI INGINERIA MEDIULUI 

8 Balan Anca 

Inginerie civila 

si instalatii D POLONIA SMP anca_balan2003@yahoo.com  

9 Filer Viorel 

Inginerie civila 

si instalatii D POLONIA SMP stef_vio2000@yahoo.com 

  FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR 

10 Palarmaciuc Ion 

Ingineria 

materialelor D AUSTRIA SMS nexiro@yahoo.com 

  FACULTATEA DE MECANICĂ 

11 Andrușcă Liviu 

Inginerie 

mecanica D ITALIA SMP sir_liviu@yahoo.com 

12 Miron 

Emanuel 

Ștefan 

Inginerie 

mecanica D PORTUGALIA SMP miron@dem.uminho.pt  

mailto:vasili_ck@yahoo.com
mailto:andreea_damian86@yahoo.com
mailto:maria_solonaru@yahoo.com
mailto:axel_t90@yahoo.com
mailto:oana_crin@yahoo.com
mailto:valentin86.buliga@gmail.com
mailto:apetrei_anca2003@yahoo.com
mailto:anca_balan2003@yahoo.com
mailto:stef_vio2000@yahoo.com
mailto:nexiro@yahoo.com
mailto:sir_liviu@yahoo.com
mailto:miron@dem.uminho.pt


 
  FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE 

13 Carpiuc Sabin 

Ingineria 

sistemelor D OLANDA SMP sabin.carpiuc@gmail.com 

 

Situația studenților înscriși la programul ERASMUS în anul universitar 2014-2015 

Nr 

crt 
Nume Prenume DOMENIUL 

Ciclu 

studiu 

L/M/D 

Destinatia 
Tip stagiu 

(SMS/SMP) 
E-mail 

FACULTATEA DE MECANICĂ 

14 Miron 
Ştefan 

Emanuel 

Inginerie 

mecanica 
D 

PORTUGALI

A 
SMP miron@dem.uminho.pt  

Facultatea de Construcții și Instalații 

15 Găină 
Alexandra 

Alisa 

Inginerie civila 

si instalatii 
D ITALIA SMP alisa.gaina@yahoo.com 

16 Ungureanu  Bogdan 
Inginerie civila 

si instalatii 
D FRANȚA SMP bogdan.ungureanu@tuiasi.ro  

Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului 

17 Bujor Oana Crina 
Inginerie 

chimica 
D FRANȚA SMP oana_crin@yahoo.com  

18 Ciobotărescu Simona Chimie D FRANȚA SMP ciobotarescus@gmail.com  

19 Pintilie Loredana 
Ingineria 

mediului 
D SPANIA SMP pintilie.loredana88@yahoo.com  

20 David Etelka 
Inginerie 

chimica 
D TURCIA SMP etelkadavid@yahoo.com 

21 Talmaciu Adina Iulia 
Inginerie 

chimica 
D SLOVENIA SMP a.talmaciu@tuiasi.ro  

22 Vulpe Raluca 
Ingineria 

mediului 
D FRANȚA SMP vulpe.raluca@gmail.com  

CMMI  

23 Hurja Ionel Iulian 
Inginerie 

industriala 
D GRECIA SMP ioneliulianhurja@yahoo.com  

24 Manole Vasile 
Inginerie 

industriala 
D 

PORTUGALI

A 
SMP vasile.manole01@yahoo.com  

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE 

25 Maxim Anca 
Ingineria 

sistemelor 
D BELGIA SMP anca.maxim@ac.tuiasi.ro  

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată 

26 Macovei Ştefan Cristian 
Inginerie 

electrica 
D 

PORTUGALI

A 
SMP macovei_stefan1988@yahoo.com  

mailto:sabin.carpiuc@gmail.com
mailto:miron@dem.uminho.pt
mailto:alisa.gaina@yahoo.com
mailto:bogdan.ungureanu@tuiasi.ro
mailto:oana_crin@yahoo.com
mailto:ciobotarescus@gmail.com
mailto:pintilie.loredana88@yahoo.com
mailto:etelkadavid@yahoo.com
mailto:a.talmaciu@tuiasi.ro
mailto:vulpe.raluca@gmail.com
mailto:ioneliulianhurja@yahoo.com
mailto:vasile.manole01@yahoo.com
mailto:anca.maxim@ac.tuiasi.ro
mailto:macovei_stefan1988@yahoo.com


 FACULATEA DE HIDROTEHNICĂ, GEODEZIE ȘI INGINERIA MEDIULUI 

27 Ciobanu Mihai Ciprian 
Inginerie civila 

si instalatii 
D POLONIA SMP ciobanuciprian87@yahoo.com  

28 Neculau Marinela 
Inginerie civila 

si instalatii 
D AUSTRIA SMP marinela.neculau@yahoo.com  

29 Pascaru Paul Bogdan 
Inginerie civila 

si instalatii 
D POLONIA SMP pascaru_bogdan@yahoo.com  

30 Pop Adelina Olga 
Inginerie civila 

si instalatii 
D POLONIA SMP pop.olga.adelina@gmail.com  

Situația studenților înscriși la programul ERASMUS în anul universitar 2015-2016 

Nr. 

crt. 
Nume Prenume DOMENIUL 

Ciclu de 

studiu (L / 

M / D) 

Destinația Tip stagiu 

(P; S) 

E-mail 

Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica aplicata 

31 Ciobanu Alexandra 

Inginerei 

energetica D DANEMARCA SMP ciobanu_v_alexandra@yahoo.com  

Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului 

32 Pop Olga Adelina 

Inginerie 

civila si 

instalatii D PORTUGALIA SMP pop.olga.adelina@gmail.com  

33 Marcu  Ionela Casiana 

Inginerie 

civila si 

instalatii D PORTUGALIA SMP just_me1990@yahoo.com  

34 Cojocaru Anca Florina 

Inginerie 

civila si 

instalatii D PORTUGALIA SMP cojocaruancaflorina@yahoo.com  

35 Loghin Ana Maria 

Inginerie 

civila si 

instalatii D AUSTRIA SMP loghin.anamaria@yahoo.com 

36 Mihalache 

Luiza 

Cosmina 

Inginerie 

civila si 

instalatii D PORTUGALIA SMP mihalacheluiza@yahoo.com 

Facultatea de Mecanica 

37 Monoranu Razvan 

Inginerei 

mecanica D FRANȚA SMS razvanmonoranu@gmail.com  

Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului 

38 Grosu 

Elena-

Florentina 

Inginerie 

chimica D BELGIA SMP elena_grosu89@yahoo.com  

mailto:ciobanuciprian87@yahoo.com
mailto:marinela.neculau@yahoo.com
mailto:pascaru_bogdan@yahoo.com
mailto:pop.olga.adelina@gmail.com
mailto:ciobanu_v_alexandra@yahoo.com
mailto:pop.olga.adelina@gmail.com
mailto:just_me1990@yahoo.com
mailto:cojocaruancaflorina@yahoo.com
mailto:loghin.anamaria@yahoo.com
mailto:mihalacheluiza@yahoo.com
mailto:razvanmonoranu@gmail.com
mailto:elena_grosu89@yahoo.com


  

39 Mazilu Irina 

Inginerie 

chimica D FRANȚA SMP irina.mazilu@tuiasi.ro  

40 Ciobotărescu Simona Chimie D FRANȚA SMP ciobotarescus@tuiasi.ro  

41 Comanița Elena Diana 

Inigneria 

mediului D ITALIA SMP comanita_elena_diana@yahoo.com  

42 Iurciuc Camelia Elena 

Ingineria 

materialelor D FRANȚA SMP camelia_tincu83@yahoo.com 

43 Roșca  Mihaela 

Inigneria 

mediului D PORTUGALIA SMP m.rosca@ch.tuiasi.ro  

44 Savin  Corina Lenuța 

Ingineria 

materialelor D FRANȚA SMP savincorina@yahoo.com 

Facultatea de Textile,Pielarie și Management Industrial 

45 Aluculesei Bianca 

Inginerie 

industriala D GERMANIA SMS aluculesei_bianca@yahoo.com  

Facultatea de Automatică și Calculatoare 

46 Maxim Anca 

Ingineria 

sistemelor D BELGIA SMS anca.maxim@ac.tuiasi.ro  

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor 

47 Palamarciuc Ion 

Ingineria 

materialelor D UK SMP palamanion@gmail.com  

48 Nutescu Catalina 

Ingineria 

materialelor D SPANIA SMP catalinanutescu@yahoo.com 

Facultatea de Construcții și Instalații 

49 Bitir  Andreea 

Inginerie 

civila si 

instalatii D SUEDUIA SMP bitir_andreea@yahoo.com 

50 Oancea  Irina 

Inginerie 

civila si 

instalatii D SPANIA SMP irina.oancea@yahoo.com 

mailto:irina.mazilu@tuiasi.ro
mailto:ciobotarescus@tuiasi.ro
mailto:comanita_elena_diana@yahoo.com
mailto:camelia_tincu83@yahoo.com
mailto:m.rosca@ch.tuiasi.ro
mailto:savincorina@yahoo.com
mailto:aluculesei_bianca@yahoo.com
mailto:anca.maxim@ac.tuiasi.ro
mailto:palamanion@gmail.com
mailto:catalinanutescu@yahoo.com
mailto:bitir_andreea@yahoo.com
mailto:irina.oancea@yahoo.com


Situația studenților înscriși la programul ERASMUS în anul universitar 2016-2017 

Nr. 

crt. 
Nume Prenume DOMENIUL 

Ciclu de 

studiu (L / M 

/ D) 

Destinația Tip stagiu 

(P; S) 

E-mail 

Facultatea de Mecanica 

51 Popescu Andrei 
Inginerie 

mecanica 
D Franta SMP andrey151289@gmail.com  

Facultatea de Textile,Pielarie și Management Industrial 

52 Codau  Teodor Cezar 
Inginerei 

industriala 
D Franta SMS cezar_iasi2007@yahoo.com  

53 Apetrei Ancuta 
Inginerei 

industriala 
D Franta SMP apetri.a@gmail.com 

54 Buliga Valentin 
Inginerei 

industriala 
D Franta SMP valentin86.buliga@gmail.com  

  Aluculesei Bianca 
Inginerei 

industriala 
D Germania SMP aluculesei_bianca@yahoo.com  

Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului 

55 Loghin Ana Maria 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

D Austria SMP loghin.anamaria@yahoo.com 

56 Mihalache 
Luiza 

Cosmina 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

D Portugalia SMP mihalacheluiza@yahoo.com 

57 Marcu 
Iomela 

Casiana 

Inginerie 

civila si 

instalatii 

D Portugalia SMP casiana.marcu@yahoo.com 

Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului 

58 Rosca Mihaela 
Inigneria 

mediului 
D Portugalia SMP roscamihaela23@yahoo.com  

59 Darie Mihaela 
Inginerie 

chimica 
D Belgia SMP ddariemihaela@yahoo.com  

60 Gilca 
Andreea-

Florina 

Inigneria 

mediului 
D Italia SMP andreea.florina_g@yahoo.com  

61 Ibanescu Dumitrita 
Inigneria 

mediului 
D Italia SMP botezatu.dumitrita@gmail.com  

62 Filofte Catalina 

Inginerie 

chimica D Portugalia SMP   

mailto:andrey151289@gmail.com
mailto:cezar_iasi2007@yahoo.com
mailto:apetri.a@gmail.com
mailto:valentin86.buliga@gmail.com
mailto:aluculesei_bianca@yahoo.com
mailto:loghin.anamaria@yahoo.com
mailto:mihalacheluiza@yahoo.com
mailto:casiana.marcu@yahoo.com
mailto:roscamihaela23@yahoo.com
mailto:ddariemihaela@yahoo.com
mailto:andreea.florina_g@yahoo.com
mailto:botezatu.dumitrita@gmail.com
mailto:catalina.filofte@gmail.com


63 

Manoliu(Nute

scu) 

Catalina 

Mihaela 

Inginerie 

chimica D Italia SMP catalinanutescu@yahoo.com 

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor 

64 Asavei Ramona Laura 
Ingineria 

materialelor 
D Grecia SMP asavei.laura@gmail.com 

65 Roman Tiberiu 
Ingineria 

materialelor 
D Grecia SMP romantiberiu2006@yahoo.com  

Situația studenților înscriși la programul ERASMUS în anul universitar 2017-2018 

Nr. 

crt. 
Nume Prenume DOMENIUL 

Ciclu de 

studiu (L / M 

/ D) 

Universitatea gazdă 
Tip stagiu 

(P; S) 

E-mail 

Facultatea de Mecanica 

66 Lupescu Stefan  Ingineria materialelor D PORTUGALIA SMP lupescustefan@ymail.com  

67 Donțu Andrei Inginerie mecanica D GERMANIA SMP dontu.andrei.ionut@gmail.com  

Facultatea de Textile,Pielarie și Management Industrial 

68 Luca Alexandra Inginerie industriala D SPANIA SMP alexandra.luca@tuiasi.ro  

69 Udrescu Claudia Inginerie industriala D ITALIA SMP claudia.udrescu@gmail.com  

Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului 

70 Breaban  Ana Ioana 
Inginerie civila si 

instalatii 
D AUSTRIA SMP anaioana2004@yahoo.co.uk  

71 Hugianu 
Rares 

Eduard 

Inginerie civila si 

instalatii 
D SPANIA SMP rares.hugianu@yahoo.com  

72 Marcu 
Ionela 

Casiana 

Inginerie civila si 

instalatii 
D PORTUGALIA SMP casiana.marcu@yahoo.com 

Facultatea de Construcții și Instalații 

73 Sosoi Gavril   D FRANȚA SMP gavrilsosoi@gmail.com  

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată 

74 Dîrlău 
Delicia 

Iuliana 
Inginerie electrica D FRANȚA SMP delicia.dirlau@tuiasi.ro  

75 Botoc Dorin Inginerie electrica D SLOVENIA SMP dorinbotoc@yahoo.com  

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor 

76 Roman Tiberiu Ingineria materialelor D GRECIA SMP romantiberiu2006@yahoo.com  

mailto:catalinanutescu@yahoo.com
mailto:asavei.laura@gmail.com
mailto:romantiberiu2006@yahoo.com
mailto:lupescustefan@ymail.com
mailto:dontu.andrei.ionut@gmail.com
mailto:alexandra.luca@tuiasi.ro
mailto:claudia.udrescu@gmail.com
mailto:anaioana2004@yahoo.co.uk
mailto:rares.hugianu@yahoo.com
mailto:casiana.marcu@yahoo.com
mailto:gavrilsosoi@gmail.com
mailto:delicia.dirlau@tuiasi.ro
mailto:dorinbotoc@yahoo.com
mailto:romantiberiu2006@yahoo.com


77 
Chereches  Marius Ionut Ingineria materialelor D SPANIA SMP 

marius_chereches2007@yahoo.co

m  

78 

Dinu (căs. 

Chereches)  Elena Ionela 
Ingineria materialelor D SPANIA SMP elena_ionela97@yahoo.com  

Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului 

79 Gîlea Diana Inginerie chimica D BELGIA SMP gilea.diana91@gmail.com 

80 Grosu  Elena Inginerie chimica D FRANȚA SMP elena_grosu89@yahoo.com  

81 Gherghel  Andreea Ingineria mediului D ITALIA SMP andreea.tereza@yahoo.com  

82 Ghiga  Simona Ingineria mediului D ITALIA SMP sghiga@gmail.com 

 

mailto:marius_chereches2007@yahoo.com
mailto:marius_chereches2007@yahoo.com
mailto:elena_ionela97@yahoo.com
mailto:gilea.diana91@gmail.com
mailto:elena_grosu89@yahoo.com
mailto:andreea.tereza@yahoo.com
mailto:sghiga@gmail.com


Anexa 3.22. 
C.3.1.2. Școala doctorală sprijină, inclusiv financiar, organizarea unor doctorate în cotutelă internațională, 

respectiv invitarea unor experți recunoscuți care să susțină cursuri/prelegeri pentru studenții doctoranzi. 

 

Nr.crt. Denumire Domeniu Cotutele  Prelegeri 

1 Calculatoare şi tehnologia informaţiei - 5 

2 Ingineria sistemelor - 5 

3 Inginerie civilă şi instalaţii 24 17 

4 Inginerie industrială 9 7 

5 Inginerie mecanică 4 2 

6 Inginerie electrică - 18 

7 Inginerie energetică - 6 

8 Inginerie electronică şi telecomunicaţii - 14 

9 Chimie - 3 

10 Inginerie chimică 3 6 

11 Ingineria materialelor 6 6 

12 Ingieneria mediului 8 22 

13 Inginerie şi management 1 1 
 

 



Anexa 3.23. 
C.3.1.3. Cel puțin 5% din tezele de doctorat din cadrul școlii doctorale sunt redactate și/sau prezentate 

într-o limbă de circulație internațională sau sunt realizate în cotutelă. 

 

Situaţia tezelor de doctorat susţinute și redactate în limba engleză este în tabelul de mai jos. 

Nr. 

crt. 
ANUL 

Nume și Prenume 

student doctorand 

Conducător de doctorat / 

Conducător de doctorat în 

cotutelă 

Facultatea 

1 2013 
Isabela Maria Teslaru 

(Simion) 

Porf.univ.dr.ing.Maria 

Gavrilescu / 

Prof.univ.dr.ing.Alessandra 

Bonoli 

Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediului "Cristofor 

Simionescu" 

2 2014 
Dragoş George 

Astanei 

Prof.univ.dr.ing.Eugen 

Hnatiuc / 

Prof.univ.dr.Stéphane 

Pellerin 

Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediului "Cristofor 

Simionescu" 

3 2015 

Sabin Constantin 

Carpiuc 

Prof.univ.dr.ing. Corneliu 

Lazăr 
Automatică şi Calculatoare 

Radu Dorin Andrei 

Marcel Ionel Popa / 

Prof.univ.dr.ing. Vasile 

Hulea 

Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediului "Cristofor 

Simionescu" 

Carmen Ciotonea 

Prof.univ.dr.ing.emerit Emil 

Dumitriu / 

Conf.univ.dr.Sebastian Royer 

Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediului "Cristofor 

Simionescu" 

Cornelia Magda 

Puşcaşu 

Prof.univ.dr.ing.Gabriela 

Cârjă 

Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediului "Cristofor 

Simionescu" 

4 2016 

Liana Alupei 
Prof.em.univ.dr.ing.dr.h.c. 

Marcel Popa 

Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediului "Cristofor 

Simionescu" 

Oana Crina Bujor 

Prof.univ.dr.ing. Valentin 

Popa /Dr. Claire Dufour 

C.S.II 

Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediului "Cristofor 

Simionescu" 

Camelia Elena Iurciuc 

(Tincu) 

Prof.em.univ.dr.ing.dr.h.c. 

Marcel Popa 

Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediului "Cristofor 

Simionescu" 

Andreea Butnariu 

(Luca) 

Prof.em.univ.dr.ing.dr.h.c. 

Marcel Popa 

Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediului "Cristofor 

Simionescu" 

Raluca Vulpe 

Prof.em.univ.dr.ing.dr.h.c. 

Marcel Popa / 

Prof.univ.dr.ing. Luc Picton 

Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediului "Cristofor 

Simionescu" 

Roxana Daniela 

Amăriuţei   

Prof.univ.dr.ing. Liviu Goraş 

/ Prof.univ.dr. Georg Pelz 

Electronică, Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei 

5 2017 Bogdan Ungureanu 
Prof.univ.dr.ing. Gabriela 

Atanasiu 
Construcţii şi Instalaţii 

 

Situaţia tezelor de doctorat realizate în cotutelă (au fost numărate numai tezele trecute cu bold). 

 

 

 

 



ANUL 

Nume și 

Prenume 

student 

doctorand 

Conducător de doctorat 
Conducător de doctorat 

în cotutelă 
Domeniul 

2013 

Isabela Maria 

Teslaru 

(Simion) 

Porf.univ.dr.ing.Maria 

Gavrilescu 

Prof.univ.dr.ing.Alessandra 

Bonoli 

Inginerie 

chimică 

2014 

Dragoş 

George 

Astanei 

Prof.univ.dr.ing.Eugen 

Hnatiuc  

 Prof.univ.dr.Stéphane 

Pellerin 

Inginerie 

electrică 

2015 

Sabin 

Constantin 

Carpiuc 

Prof.univ.dr.ing. Corneliu 

Lazăr 
Prof. Robin De Keyser 

Ingineria 

sistemelor 

Radu Dorin 

Andrei 
Marcel Ionel Popa 

Prof.univ.dr.ing. Vasile 

Hulea 
Chimie 

Carmen 

Ciotonea 

Prof.univ.dr.ing.emerit 

Emil Dumitriu  

Conf.univ.dr.Sebastian 

Royer 

Inginerie 

chimică 

2016 

Oana Crina 

Bujor 

Prof.univ.dr.ing. Valentin 

Popa  
Dr. Claire Dufour C.S.II 

Inginerie 

chimică 

Raluca Vulpe 
Prof.em.univ.dr.ing.dr.h.c. 

Marcel Popa  

Prof.univ.dr.ing. Luc 

Picton 

Ingineria 

materialelor 

Roxana 

Daniela 

Amăriuţei   

Prof.univ.dr.ing. Liviu 

Goraş  
Prof.univ.dr. Georg Pelz 

Inginerie 

electronică și 

telecomunicații 

2017 

Palamarciuc 

V. Ion 

Prof.univ.dr.ing. 

Gălușcă Dan Gelu 
Prof. Agop Maricel 

Ingineria 

materialelor 

Cigu Ș. 

Andor Toni 

Prof.univ.dr.ing. Popa 

Marcel  
Prof. Șunel Valeriu 

Ingineria 

materialelor 

2018 

Bhavsar S. 

Parag 

Prof.univ.dr.ing. 

Mureșan Augustin  
Prof. Ferri Ada 

Inginerie 

chimică 

Hong. B. 

Yan 

Prof.univ.dr.ing. 

Curteza Antonela  

Prof. Xianyi Zeng, Yan 

Chen 

Inginerie 

industrială 

Puiu M. 

Elena 

(Costescu) 

Prof.univ.dr.ing. 

Nedelcu Dumitru  
Prof. Agop Maricel 

Inginerie 

industrială 

Tivodar Ș. 

Cătălina 

Yarodara 

(Roșca) 

Prof.univ.dr.ing. 

Sutiman Daniel Mircea  
Prof. Șunel Valeriu Chimie 

Paras S. 

Manoj 

Kumar 

Prof.univ.dr.ing. 

Curteza Antonela 
Prof. Daniel Ekwall 

Inginerie 

industrială 



Savin C. 

Corina 

Lenuța 

Prof.univ.dr.ing. Popa 

Marcel 
Prof. Delaite Christelle 

Ingineria 

materialelor 



Anexa 3.24. 
C. 3.1.4. Internaționalizarea activităților din cadrul studiilor doctorale este susținută de către IOSUD 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 (în format electronic), cu acces prin link-uri la diferite documente. 

 

OPIS  

 

Nr.crt. Denumire anexă Link utile 

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%202014.p

df 

http://www.calitate.tuiasi.ro/Decizie%20structura%20universitatii

%202015-2016.pdf 

4.  Anexa 4. Misiunea şi 

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

5.  Anexa 5. Carta 

universitatii 
http://www.calitate.tuiasi.ro/Carta%20TUIASI_E4R3.pdf 

6.  Anexa 6. Planul 

strategic 2016 – 2020 

http://www.tuiasi.ro/uploads/files/plan_strategic_general_2016-

2019_final.pdf 

7.  Anexa 7. Breviar de date 

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

8.  Anexa 8. Raport de 

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

9.  Anexa 9. Senatul 

Universităţii Tehnice 

“Gheorghe Asachi” din 

Iaşi 

http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/senatul-

universitatii/membrii-senatului 

10.  Anexa 10. Carta 

Universităţii 
http://www.calitate.tuiasi.ro/Carta%20Universitatii.htm 

11.  Anexa 11. 

Regulamentului de 

organizare si 

functionare 

http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.04-

E1R0%20ROF%20TUIASI.pdf 

12.  Anexa 12. 

Regulamentului Intern 

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

%20al%20TUIASI.pdf 

13.  Anexa 13. Planul 

strategic  general al 

Universităţii Tehnice 

Gheorghe Asachi din 

Iaşi 

http://www.tuiasi.ro/uploads/files/plan_strategic_general_2016-

2019_final.pdf 

14.  Anexa 14. Consiliul de 

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

15.  Anexa 15. CEAC http://www.calitate.tuiasi.ro/ 

16.  Anexa 16. 

Regulamentul de 

organizare şi 

funcţionarea CEAC 

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

17.  Anexa 17. Manualul 

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

http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Infiintare_si_modificare_statut_TUIASI.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Infiintare_si_modificare_statut_TUIASI.pdf
file:///G:/SCOALA%20DOCTORALA%20-TUIASI/ACREDITARE-DOCUMENTE-MINISTER/EVALUARE-INTERNA/ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.1.%20HG%20nr.%20209%20din%2017%20mai%201993_TUIASI.pdf
file:///G:/SCOALA%20DOCTORALA%20-TUIASI/ACREDITARE-DOCUMENTE-MINISTER/EVALUARE-INTERNA/ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.1.%20HG%20nr.%20209%20din%2017%20mai%201993_TUIASI.pdf
file:///G:/SCOALA%20DOCTORALA%20-TUIASI/ACREDITARE-DOCUMENTE-MINISTER/EVALUARE-INTERNA/ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.1.%20HG%20nr.%20209%20din%2017%20mai%201993_TUIASI.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Infiintare_si_modificare_statut_TUIASI.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Infiintare_si_modificare_statut_TUIASI.pdf
file:///G:/SCOALA%20DOCTORALA%20-TUIASI/ACREDITARE-DOCUMENTE-MINISTER/EVALUARE-INTERNA/ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.4.%20Structura%20Universitatii.pdf
file:///G:/SCOALA%20DOCTORALA%20-TUIASI/ACREDITARE-DOCUMENTE-MINISTER/EVALUARE-INTERNA/ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.1.4.%20Structura%20Universitatii.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
file:///G:/SCOALA%20DOCTORALA%20-TUIASI/ACREDITARE-DOCUMENTE-MINISTER/EVALUARE-INTERNA/ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.2.1.%20Misiunea%20si%20obiectivele%20universitatii.pdf
file:///G:/SCOALA%20DOCTORALA%20-TUIASI/ACREDITARE-DOCUMENTE-MINISTER/EVALUARE-INTERNA/ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%201.2.1.%20Misiunea%20si%20obiectivele%20universitatii.pdf
http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/misiunea-universitatii
http://www.calitate.tuiasi.ro/Carta%20TUIASI_E4R3.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/plan_strategic_general_2016-2019_final.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/plan_strategic_general_2016-2019_final.pdf
file:///G:/SCOALA%20DOCTORALA%20-TUIASI/ACREDITARE-DOCUMENTE-MINISTER/EVALUARE-INTERNA/ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20I.3.1.%20Breviar%20de%20date%20istorice.pdf
file:///G:/SCOALA%20DOCTORALA%20-TUIASI/ACREDITARE-DOCUMENTE-MINISTER/EVALUARE-INTERNA/ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20I.3.1.%20Breviar%20de%20date%20istorice.pdf
http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/istoricul-universitatii
file:///C:/Users/cnagit/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/VUATLB6W/ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20I.3.2.%20Raport%20de%20evaluare%20EUA.pdf
file:///C:/Users/cnagit/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/VUATLB6W/ANEXE%20SPECIFICE/Anexa%20I.3.2.%20Raport%20de%20evaluare%20EUA.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Raport_EUA.pdf
http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/senatul-universitatii/membrii-senatului
http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/senatul-universitatii/membrii-senatului
http://www.calitate.tuiasi.ro/Carta%20Universitatii.htm
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.04-E1R0%20ROF%20TUIASI.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.04-E1R0%20ROF%20TUIASI.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.01%20Regulamentul%20intern%20al%20TUIASI.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.01%20Regulamentul%20intern%20al%20TUIASI.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/plan_strategic_general_2016-2019_final.pdf
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/plan_strategic_general_2016-2019_final.pdf
http://www.tuiasi.ro/descopera-tuiasi/consiliul-de-administratie
http://www.calitate.tuiasi.ro/
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.06-E3-ROF%20CEAC.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/Manualul%20procedurilor.htm


18.  Anexa 18. 

Regulamentul de 

organizare şi 

funcţionare al DEAC 

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

19.  Anexa 19. Codul de 

etică 

http://www.calitate.tuiasi.ro/TUIASI.COD.01_Codul%20de%20eti

ca_E3R0%20(1).pdf 

20.  Anexa 20. 

Regulamentul de 

funcţionare a Comisiei 

de etică şi deontologie 

profesională 

universitară 

http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.17%20ROF%20a%20Comisiei

%20de%20Etica%20si%20Deontologie%20Profesionala%20Univ

ersitara.PDF 

21.  Anexa 21. Rapoarte 

anuale de evaluare 

internă a calităţii 

educaţiei 

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

 

 

                                                 

http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.07-E2%20ROF%20DEAC.pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/TUIASI.COD.01_Codul%20de%20etica_E3R0%20(1).pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/TUIASI.COD.01_Codul%20de%20etica_E3R0%20(1).pdf
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.17%20ROF%20a%20Comisiei%20de%20Etica%20si%20Deontologie%20Profesionala%20Universitara.PDF
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.17%20ROF%20a%20Comisiei%20de%20Etica%20si%20Deontologie%20Profesionala%20Universitara.PDF
http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.17%20ROF%20a%20Comisiei%20de%20Etica%20si%20Deontologie%20Profesionala%20Universitara.PDF
http://www.calitate.tuiasi.ro/

