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CUVÂNT ÎNAINTE

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
derulează, începând cu anul 2009, proiectul „Asigurarea calităţii în 
învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea 
managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional” - 
Contract POSDRU/2/1.2/S/1. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană 
prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi 
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate în 
învăţământul superior”. 

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta o cultură a calităţii 
bazată pe o capacitate managerială competitivă pe plan european. La nivel 
de sistem, aceasta contribuie la proiectarea şi aplicarea eficientă a politicilor 
privind calitatea academică, precum şi la perfecţionarea metodologiilor, 
instrumentelor, standardelor şi tehnicilor de evaluare externă a calităţii. La 
nivel instituţional, ea contribuie la îmbunătăţirea calităţii activităţii universitare, 
asigurând evaluatori de calitate, dezvoltarea personalului de conducere 
din universităţi, a decidenţilor şi a persoanelor implicate în elaborarea de 
politici. În plus, prin proiect se doreşte dezvoltarea şi consolidarea unei 
orientări pozitive a comunităţii academice cu privire la procesul de asigurare 
a calităţii în învăţământul superior (aspecte precum înţelegerea comună a 
conceptelor de bază, a valorilor, principiilor şi mecanismelor etc.), mai ales 
din perspectiva contextului european extrem de prolific în acest domeniu. 
Proiectul urmăreşte, de asemenea, dezvoltarea aspectelor practice ale 
procesului de asigurare a calităţii, oferind instituţiilor de învăţământ superior 
un sprijin real în elaborarea şi implementarea unor sisteme interne eficiente 
de asigurare a calităţii, precum şi stimulând cadrul extern de îndeplinire a 
unei cerinţe continue – asigurarea calităţii la nivel sistemic.
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FOREWORD

The Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education is 
carrying out, as of 2009, the project ”Quality assurance in the Romanian 
higher education in European context. Development of academic quality 
management at system and institutional level” - Contract POSDRU/2/1.2/S/1. 
The project is funded by the European Union through the European Social 
Fund, Sectoral Operational Programme for Human Resources Development 
2007 – 2013, Priority axis 1 ”Education and training in support for economic 
growth and development of a knowledge based society”, Key area of 
intervention 1.2. ”Quality in higher education”. 

 The project’s general objective is to develop a quality culture based 
on competitive managerial capacity at European level. At system level, this 
contributes to the efficient design and application of policies on academic 
quality, as well as to the improvement of methodologies, instruments, 
standards and techniques of quality external evaluation. At institutional 
level, it contributes to the improvement of academic activity quality, assuring 
quality evaluators, the development of managing staff within universities, 
of decision makers and persons involved in policy-making. Moreover, the 
project aims at developing and strengthening a positive direction of the 
academic community with concern to the process of quality assurance in 
higher education (issues such as common understanding of basic concepts, 
of values, principles and mechanisms etc.), especially from the perspective 
of the European context which is extremely prolific in this field. The project 
also aims at developing practical matters of the quality assurance process, 
providing higher education institutions with a real support in the elaboration 
and implementation of efficient internal quality assurance systems, as well 
as stimulating the external framework of fulfilling a continuous requirement – 
quality assurance at system level.
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I. INTRODUCERE

Evaluarea instituţională externă a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” 
din Iaşi a fost efectuată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior (ARACIS) în cadrul Proiectului: „Asigurarea calităţii 
în învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea 
managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional” – 
POSDRU/2/1.2/S/1 (Codul 3933), lansat cu ocazia Conferinţei ARACIS 
din data de 10.02.2009. Activitatea de evaluare externă s-a desfăşurat în 
conformitate cu „Metodologia privind asigurarea calităţii, autorizarea de 
funcţionare provizorie şi acreditarea programelor de studiu şi a instituţiilor 
de învăţământ superior”, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de 
performanţă, elaborate de Consiliul ARACIS şi adoptate prin Hotărâre de 
Guvern. De asemenea, această activitate a avut la bază „Ghidul activităţilor 
de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de 
învăţământ superior”, Partea I (Evaluarea externă în vederea acreditării 
programelor de studii) şi Partea a III-a (Evaluarea externă instituţională), 
şi „Codul de bune practici pentru Departamentele de asigurare a calităţii 
din instituţiile de învăţământ superior din România”. Ca urmare, prezenta 
broşură a fost elaborată pe baza Raportului de autoevaluare instituţională a 
Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Raportului de autoevaluare 
instituţională întocmit de studenţi, Rapoartelor de autoevaluare ale celor 
10 specializări selectate pentru evaluarea calităţii, Rapoartelor experţilor 
evaluatori din cadrul comisiei de evaluare externă întocmite în timpul vizitei 
de evaluare la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi din perioada 
17-19 iunie 2009, în care se includ: Raportul expertului Comisiei Consultative, 
Raportul expertului Comisiei Instituţionale, Raportului experţilor străini, prof. 
univ. Thierry Malan şi prof. univ. Boswell Laurence, Rapoartele celor zece 
experţi de programe, la care se adaugă Raportul celor doi studenţi evaluatori 
şi Raportul de evaluare externă a calităţii la Universitatea Tehnică „Gheorghe 
Asachi” din Iaşi elaborat de directorul de misiune şi coordonatorul de misiune. 
De asemenea, la baza elaborării prezentei broşuri se află, în ultimă instanţă, 
Raportul Departamentului de Evaluare a Calităţii al ARACIS şi Raportul 
Consiliului ARACIS privind evaluarea externă a calităţii academice din 
instituţia de învăţământ superior acreditată Universitatea Tehnică „Gheorghe 
Asachi” din Iaşi.
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I.1. Obiectivele generale ale evaluării Universităţii 
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Scopul prezentei evaluări instituţionale externe este acela de a identifica 
şi certifica măsura în care Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
răspunde interesului public, precum şi măsurile pe care le asigură pentru 
creşterea calităţii în procesul de predare-învăţare şi în exercitarea dreptului 
legal de acordare a diplomelor şi calificărilor. Principalele obiective ale 
evaluării externe la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi au fost 
următoarele:

a) Să contribuie la promovarea şi asigurarea unei înalte calităţi în 
procesul de predare-învăţare;

b) Să asigure studenţilor, angajatorilor şi publicului larg un acces rapid 
la informaţii clare, de încredere şi explicite despre modul în care 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi oferă programe 
de studii, diplome şi calificări, care respectă cerinţele naţionale, în 
conformitate cu standardele academice europene şi principiile de 
calitate;

c) Să asigure faptul că, în situaţiile în care se constată existenţa unor 
probleme în asigurarea calităţii programelor de studii, se creează 
premisele pentru iniţierea acţiunilor de îmbunătăţire a acestora;

d) Să asigure mecanisme prin care sunt garantate calitatea procesului 
de predare-învăţare, transparenţa gestiunii şi responsabilitatea 
publică a instituţiilor de învăţământ superior.

Prin Decretul-lege pentru reforma învăţământului (3 august 1948) 
şi prin decretul de constituire a reţelei instituţiilor de învăţământ superior 
(26 octombrie 1948), Şcoala Politehnică din Iaşi a fost divizată în Institutul 
Politehnic „Gheorghe Asachi” şi Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad”. 
Institutul Politehnic cuprindea patru facultăţi, cu 10 specializări: Chimie 
Industrială (Chimie Minerală, Pielărie), Construcţii (Construcţii, Hidraulică), 
Electrotehnică (Construcţii Electrotehnice, Exploatare),  Mecanică 
(Termotehnică, Hidrotehnică, Maşini de Lucru, Construcţii Aeronavale). 
În toamna anului 1952 a fost transferat de la Bucureşti la Iaşi Institutul de 
Industrie Uşoară, care a funcţionat cu sprijinul Institutului Politehnic din 
Iaşi şi care a fost transformat în facultate a acestuia în anul 1955. A şasea 
facultate, cea de Hidrotehnică, a fost transferată în Institutul Politehnic Iaşi 
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în anul 1962. Ea a aparţinut de Institutul Agronomic din Iaşi, funcţionând la 
Galaţi cu denumirea de Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Organizarea 
Teritoriului Agricol.

În anul 1990 s-au înfiinţat patru facultăţi noi, provenite din specializări 
ale Facultăţilor de Electrotehnică şi de Mecanică. În anul 1993 denumirea 
Institutul Politehnic Iaşi s-a înlocuit cu Universitatea Tehnică „Gheorghe 
Asachi” din Iaşi. În anul 2004 specializarea de Arhitectură din cadrul Facultăţii 
de Construcţii a devenit Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino”, astfel 
că în anul universitar 2008-2009 în universitate funcţionează 11 facultăţi.

La data evaluării externe, în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” 
din Iaşi funcţionează 11 facultăţi şi trei departamente subordonate direct 
universităţii. În acest cadru se desfăşoară activităţi de studii universitare de 
licenţă, de masterat, de doctorat, de formare continuă postuniversitară şi 
interdependent, activităţi de cercetare ştiinţifică.

Din totalul programelor de studii de licenţă derulate în cadrul celor 11 
facultăţi au fost selectate de comun acord cu universitatea, pentru evaluarea 
calităţii, următoarele 10  programe de studii universitare de licenţă  ale 
Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi : Arhitectură, Automatică şi 
Informatică Aplicată, Sisteme şi Echipamente Termice, Chimia şi Ingineria 
Substanţelor Organice, Petrochimice şi Carbochimie, Tehnologii şi Sisteme 
de Telecomunicaţii, Construcţii Civile, Industriale şi Agricole, Măsurători 
Terestre şi Cadastru, Ingineria Procesării Materialelor, Maşini Unelte şi 
Sisteme de Producţie, Tehnologia Tricotajelor şi Confecţiilor.

Echipa de evaluare instituţională a fost formată din directorul de misiune           
Prof.univ.dr.ing. Mihai Octavian Popescu de la Universitatea Politehnica 
din Bucureşti, Coordonator misiune Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Şerban de 
la Universitatea „Politehnica” din Timişoara, expert Comisie Instituţională 
Prof.univ.dr.ing. Romeo Susan Resiga de la Universitatea „Politehnica” din 
Timişoara. Pentru evaluarea programelor s-a apelat la 10 experţi evaluatori. 
La evaluarea externă au participat doi experţi străini, un reprezentant al 
Comisiei Consultative şi de Auditare a A.R.A.C.I.S. şi doi reprezentanţi ai 
studenţilor.
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I.2. Credibilitatea informaţiei diseminate la 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Opinăm în urma vizitei noastre la Universitatea Tehnică „Gheorghe 
Asachi” din Iaşi, pe baza aprecierilor experţilor evaluatori şi a celorlalţi 
membrii ai comisiei, după confruntarea informaţiilor făcute publice pe diferite 
căi şi a celor cuprinse în rapoartele de autoevaluare cu cele extrase de 
pe documentele în original, şi, acolo unde a fost cazul, cu cele solicitate 
suplimentar, că există o credibilitate mare a informaţiilor diseminate de 
universitate pe diferite canale. 

Astfel, s-a constatat credibilitatea, acurateţea, integritatea, caracterul 
complet şi corect al afirmaţiilor cuprinse în Raportul de Autoevaluare 
Instituţională al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, precum şi 
al informaţiilor incluse în Rapoartele de Evaluare ale programelor de studii.

I.3. Aprecierea infrastructurii academice a 
Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Universitatea dispune de patrimoniul necesar desfăşurării unui proces de 
învăţământ de calitate, în concordanţă cu misiunea şi obiectivele universităţii.

Numărul de locuri în sălile de curs, seminar şi laborator este corelat 
cu mărimea formaţiilor de studiu (serii, grupe, subgrupe etc.) conform 
normativelor.

La disciplinele de specialitate informatică din planurile de învăţământ 
în laboratoare dotate cu tehnică de calcul astfel, la nivelul unei formaţii de 
studiu, există un calculator la cel mult doi studenţi pentru ciclul de licenţă si 
un calculator pentru fiecare student, pentru ciclul de masterat.

Dezvoltarea bazei materiale are în vedere asigurarea spaţiilor necesare 
desfăşurării procesului didactic al facultăţilor şi specializărilor nou înfiinţate 
corelat cu identificarea necesarului de aparatură pentru asigurarea 
achiziţionării mijloacelor fixe (tehnică de calcul, aparatură specifică de 
laborator). Fondurile necesare vor fi de la buget, precum şi din veniturile 
proprii ale facultăţilor, departamentelor, pentru înzestrarea laboratoarelor şi 
sălilor de curs în vederea desfăşurării în condiţii optime a procesului didactic.
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În prezent, se derulează un proiect din fonduri structurale, în valoare de 
17,5 milioane euro, pentru reabilitarea campusului „Tudor Vladimirescu”. De 
asemenea, există un plan de prefezabilitate pentru noul sediu al rectoratului 
şi bibliotecii universităţii. Se află în curs de finalizare sedii pentru diverse 
catedre din universitate (CMMI, Mecanică etc.).

Universitatea, prin investiţiile majore pe care le promovează, participă 
la viaţa edilitară, ansamblul clădirilor facultăţilor şi campusul „Tudor 
Vladimirescu” fiind repere importante în geografia oraşului. În acest sens, 
se pot menţiona noile sedii ale Catedrelor de Instalaţii pentru Construcţii şi 
Maşini-Unelte şi Scule, reabilitarea campusului „Tudor Vladimirescu“.

I.4. Caracteristici de bună practică la 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

În urma vizitei de evaluare, comisia a identificat următoarele caracteristici 
de buna practică ce pot fi generalizate si la nivelul altor universităţi din ţară:
• implementarea procedurilor de iniţiere, aprobare şi monitorizare 

a programelor de studii. Procedura de evaluare internă a fost 
implementată şi validată de rezultatele 100% pozitive date de evaluările 
externe efectuate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior ARACIS;

• instituirea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice 
în predare, cercetare ştiinţifică şi educaţie, sistem bazat pe criterii şi 
metodologii compatibile cu cele din ţările europene pe baza eforturilor 
Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii urmare a identificării 
şi analizei proceselor care intervin în calitatea actului educaţional, 
documentarea acestora, controlul, evaluarea şi îmbunătăţirea continuă;

• implementarea mecanismelor de evaluare periodică şi pentru 
monitorizarea performanţelor cadrelor didactice. Acestea sunt adaptate 
periodic la necesităţile constatate în privinţa creşterii calităţii actului 
didactic şi pentru îmbunătăţirea continuă a pregătirii viitorilor absolvenţi;

• existenţa unor  regulamente bine articulate privind acordarea burselor, 
inclusiv a celor sociale, a spaţiilor de cazare în cămine, a locurilor în 
taberele studenţeşti;
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• informatizarea pe scara largă a procesului de învăţământ, managementului 
universitar, cercetării ştiinţifice şi activităţilor financiar-contabile; 

• preocuparea privind evoluţia personalului si acoperirea cu personal 
corespunzător in perspectiva a cel puţin un ciclu de licenţă. Universitatea 
dispune actualmente de un Corp profesoral suficient numeric, cu înalte 
competenţe de specialitate, în majoritate deţinător a titlului ştiinţific de 
doctor în ştiinţe, inclusiv membri ai Academiei Române, ai Academiei 
de Ştiinţe Tehnice, ai numeroase societăţi ştiinţifice româneşti şi străine;

• existenţa unei biblioteci bogate, actualizată periodic. Cu acces on-line la 
articolele publicate de reviste de specialitate şi la alte publicaţii, ambele 
produse de edituri internaţionale de primă mărime. Prin intermediul 
reţelelor de calculatoare ale universităţii, care includ suficiente terminale, 
studenţii au acces la multe alte resurse din domeniul open-source. De 
asemenea, atât în urma eforturilor proprii, cât şi datorită Centrului de 
Comunicaţii, întreaga comunitate academică din cadrul universităţii 
(personalul didactic, studenţii, personalul didactic auxiliar şi administrativ) 
are acces permanent la Internet

•  activitatea de cercetare fundamentală sau aplicativă, desfăşurate în 
cadrul granturilor/ proiectelor de cercetare, colaborărilor internaţionale, 
şcolii doctorale sau în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti, sunt 
consistente. A devenit o tradiţie ca numărul cărţilor publicate, participărilor 
la congrese/conferinţe simpozioane, articolelor publicate în reviste 
internaţionale de primă importanţă, etc., să crească an de an. Se poate 
observa o antrenare din ce în ce mai bună a cadrelor didactice tinere, 
masteranzilor, doctoranzilor şi chiar a studenţilor din anii terminali în 
aceste activităţi de cercetare.

• reţea amplă de relaţii de colaborare internaţională bazate pe parteneriate 
încheiate.

Constatările, concluziile şi recomandările efectuate de către echipa 
de evaluare instituţională, în urma analizei documentelor de evaluare şi a 
vizitei la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi sunt prezentare în 
capitolele următoare.

Această broşură conţine şase anexe, în care sunt prezentate copiile 
xerox ale următoarelor documente: Raportul Consiliului ARACIS (Sinteză) 
(Anexa A.1), Raportul Departamentului de Asigurare a Calităţii al ARACIS 
(Anexa A.2), Scrisoarea de răspuns a Universităţii Tehnice “Gheorghe 
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Asachi” către ARACIS (Anexa A.3), Raportul de evaluare instituţională al 
studenţilor evaluatori la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
(Anexa A.4), Report of the Foreign Expert Prof.univ.dr. Boswell Laurence 
(Anexa A.5) şi Report of the Foreign Expert Prof.univ.dr. Thierry Malan (Anexa 
A.6). În anexele A.4, A.5 şi A6 se găsesc, în detaliu, constatările, concluziile 
şi recomandările formulate de către studenţii evaluatori şi, respectiv, de către 
experţii străini în cursul vizitei de evaluare externă la Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi din perioada 17-19 iunie 2009.
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II. EVALUAREA EXTERNĂ A UNIVERSITĂŢII 
TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI LA 

NIVEL INSTITUŢIONAL

II.1. Prezentarea generală a instituţiei

Începuturile existenţei legale a învăţământului tehnic superior la Iaşi 
datează încă din primii ani ai secolului XX. Prin publicarea de către Ministerul 
Instrucţiunii, la 7 noiembrie 1912, a Regulamentul Facultăţii de Ştiinţe din 
Iaşi, - care exista de fapt în universitate încă din anul 1902 - se poate afirma 
că începând cu anul universitar      1912-1913, învăţământul tehnic superior 
din Iaşi şi-a început existenţa legală în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, cu trei 
secţii: Electrotehnică, Chimie Tehnologică şi Ştiinţe Agricole.

Din punct de vedere oficial, la 3 decembrie 1937 Ministerului Educaţiei 
Naţionale a emis decizia prin care s-a înfiinţat Şcoala Politehnică „Gheorghe 
Asachi” din Iaşi, decizie publicată în M.O. la 8 decembrie 1937. Şcoala a 
început, practic, să funcţioneze la 1 octombrie 1938, cu trei facultăţi: Chimie 
Industrială, Electrotehnică, Agronomie (primele două cu sediul la Iaşi, a treia 
la Chişinău). Primele diplome de absolvire au fost acordate în anul 1940. Prin 
decretul-lege publicat la 17 octombrie 1941, s-a hotărât mutarea la Cernăuţi 
a Şcolii Politehnice din Iaşi, iar 
cursurile s-au reluat la 12 ianuarie 
1942. La 13 noiembrie 1941 s-a 
aprobat, prin decret-lege, înfiinţarea, 
în cadrul Şcolii Politehnice, a  
Facultăţii de Construcţii, iar în 
urma emiterii Legii de organizare a 
învăţământului superior din 2 mai 
1942 s-a hotărât transformarea 
Facultăţii de Electrotehnică în 
Facultatea de Electromecanică, 
având două secţii de specializare, 
electrotehnică şi mecanică. Din anul 
1942 Şcoala Politehnică a început 
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să funcţioneze cu patru facultăţi: Electromecanică, Chimie, Construcţii şi 
Agronomie.

Condiţiile de război au determinat mutarea Şcolii Politehnice, în luna 
martie 1944, de la Cernăuţi la Turnu-Severin, apoi în comuna Devesel din 
judeţul Mehedinţi. După război, un decret-lege din 18 noiembrie 1944 a 
aprobat revenirea Şcolii Politehnice „Gheorghe Asachi” la Iaşi prin Decretul-
lege pentru reforma învăţământului (3 august 1948) şi prin decretul de 
constituire a reţelei instituţiilor de învăţământ superior (26 octombrie 1948), 
Şcoala Politehnică din Iaşi a fost divizată în Institutul Politehnic „Gheorghe 
Asachi” şi Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad”. Institutul Politehnic 
cuprindea patru facultăţi, cu 10 specializări: Chimie Industrială (Chimie 
Minerală, Pielărie), Construcţii (Construcţii, Hidraulică), Electrotehnică 
(Construcţii Electrotehnice, Exploatare), Mecanică (Termotehnică, 
Hidrotehnică, Maşini de Lucru, Construcţii Aeronavale). Durata studiilor 
era de patru ani. În toamna anului 1952 a fost transferat de la Bucureşti la 
Iaşi Institutul de Industrie uşoară, care a funcţionat cu sprijinul Institutului 
Politehnic din Iaşi şi care a fost transformat în facultate a acestuia în anul 
1955. A şasea facultate, cea de Hidrotehnică, a fost transferată în Institutul 
Politehnic Iaşi în anul 1962. Ea a aparţinut de Institutul Agronomic din Iaşi, 
funcţionând la Galaţi cu denumirea de Facultatea de îmbunătăţiri funciare şi 
organizarea teritoriului agricol.

Institutul Politehnic Iaşi a funcţionat până în anul 1990 cu cele şase 
facultăţi, în care au fost create multe specializări noi. În anul 1990 s-au 
înfiinţat patru facultăţi noi, provenite din specializări ale Facultăţilor de 
Electrotehnică şi de Mecanică. În anul 1993 denumirea Institutul Politehnic 
Iaşi s-a înlocuit cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi. În anul 
2004 specializarea de Arhitectură din Facultatea de Construcţii a devenit 
Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, astfel că în anul universitar 
2008-2009 în universitate funcţionează 11 facultăţi.  Începând din 1990, 
structura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” (tabelul 1) a cunoscut o 
serie de schimbări, prin care s-a realizat o adaptare la cerinţele de instruire 
ale tinerilor precum şi la oferta şi necesităţile identificate pe piaţa muncii.
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Tabelul.1. Facultăţile Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Nr. crt. Facultatea An înfiinţare

1. Automatică şi Calculatoare 1990

2. Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 1937

3. Construcţii şi Instalaţii 1941

4. Construcţii de Maşini şi Management Industrial 1990

5. Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 1990

6. Electrotehnică 1937

7. Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 1962

8. Mecanică 1948

9. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 1990

10. Textile – Pielărie şi Management Industrial 1952

11. Arhitectură „G. M. Cantacuzino” 2003

La data evaluării externe, în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” 
din Iaşi funcţionează 11 facultăţi şi trei departamente subordonate direct 
universităţii. În acest cadru se desfăşoară activităţi de studii universitare de 
licenţă, de masterat, de doctorat şi de formare continuă postuniversitară şi, 
interdependent, activităţi de cercetare ştiinţifică.

Procesul didactic din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din 
Iaşi se desfăşoară în cadrul a 11 facultăţi şi trei departamente, conform 
organigramei, având un total de 59 programe de studii universitare de 
licenţă (ciclul I), un program de studii universitare de masterat (ciclul II), 
117 programe postuniversitare de masterat, 41 programe postuniversitare 
de specializare, 107 cursuri de perfecţionare postuniversitară, un program 
de conversie profesională la nivel universitar, un program de conversie 
profesională la nivel postuniversitar şi un program de studii academice 
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postuniversitare. La Facultatea de Construcţii şi Instalaţii funcţionează o 
specializare în limbile engleză şi franceză la studii universitare de licenţă şi 
un program postuniversitar de masterat în limba engleză. Tot la Facultatea 
de Construcţii şi Instalaţii funcţionează forma de învăţământ seral. Dintre 
programele universitare de licenţă, 51 sunt acreditate iar opt sunt autorizate 
să funcţioneze provizoriu (conform Hotărârii de Guvern nr. 635/2008). 

Toate programele postuniversitare (masterat de specializare, de 
perfecţionare, de conversie) au aprobare de funcţionare de la Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

În toate acestea sunt cuprinse 840 cadre didactice titulare şi 17.497 
de studenţi. Evoluţia numărului de studenţi a cunoscut în ultimii patru ani o 
dinamică ascendentă (tabelul 2).

Tabelul 2. Evoluţia numărului de studenţi între 2005 - 2009 (raportări la 
1 ianuarie)

Număr

Anul

Total, din 
care la studii 
de:

Scurtă 
durată

Lungă 
durată
+Licenţă

Masterat Doctorat
Grade 
did. pre-
univ.

2004/05 14.514 1.303 10.722 997 1.248 244
2005/06 15.572 587 11.645 1.614 1.372 354
2006/07 16.168 238 12.015 2.285 1.276 354
2007/08 16.645 - 12.727 2.398 1.214 306
2008/09 17.497 - 13.725 2.518 995 259

Pentru a răspunde cerinţelor de instruire actuale ale tinerilor precum şi 
pieţei muncii, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi-a lărgit şi 
diversificat continuu oferta educaţională. Dinamica numărului de programe 
de studiu se prezintă în tabelul 3.
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Tabelul 3. Evoluţia numărului de programe de studii în intervalul 2004 
– 2008

Categorii
Anul

Scurtă 
durată

Lungă 
durată

Univer-
sitare de 
licenţă

Univer-
sitare de 
masterat

Postuniver-
sitare de 
masterat

Doctorat

2004/2005 27 57 - - 97 11
2005/2006 - - 55 - 117 11
2006/2007 - - 56 - 117 11
2007/2008 - - 56 - 117 11
2008/2009 - - 59 1 117 13

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi acordă prioritate 
internaţionalizării studiilor, cu accent semnificativ pe schimbul de studenţi, 
cadre didactice şi personal administrativ cu universităţile din străinătate.

Cele 58 de acorduri de cooperare sunt încheiate de Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi cu instituţii din Brazilia, Bulgaria, Canada, China, 
Egipt, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Iordania, Italia, Japonia, Letonia, 
Maroc, Peru, Portugalia, Republica Moldova, Spania, Singapore, Statele 
Unite ale Americii, Turcia, Ucraina Acordurile Inter-Instituţionale Erasmus 
sunt încheiate cu universităţi din întreg spaţiul european.

Pentru anul academic 2009/2010 universitatea are încheiate, în cadrul 
Programului LLP/Erasmus, un număr de 184 acorduri valabile şi în cadrul 
cărora se vor efectua mobilităţi la universităţile partenere.

În plus, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este membră 
EUA (European University Association), AUF (Agence universitaire de 
la Francophonie), EUCEN (European University Continuing Education 
Network).

În cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi funcţionează 
11 facultăţi şi trei departamente.

II.1.1. Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Facultatea de Automatică şi Calculatoare cuprinde două catedre: 
Automatică şi Informatică Aplicată şi Calculatoare.
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Facultatea de Automatică şi Calculatoare a adoptat procesul Bologna, 
oferind astfel programe de studiu de licenţă, masterat şi doctorat, compatibile 
cu sistemul european de credite transferabile:

Activitatea de cercetare se desfăşoară în cadrul celor trei centre de 
cercetare acreditate CNCSIS şi în cadrul laboratoarelor de cercetare. 

Cercetarea ştiinţifică este orientată pe proiecte şi programe naţionale, 
europene şi internaţionale. Facultatea are numeroase colaborări cu 
universităţi europene, mulţi dintre studenţii de la licenţă, masterat sau 
doctorat efectuând stagii de pregătire în aceste universităţi.

Din septembrie 1998, Facultatea de Automatică şi Calculatoare îşi are 
sediul într-o clădire nouă şi dispune de o infrastructură modernă, la nivelul 
standardelor europene.

II.1.2. Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului.

Misiunea facultăţii este de a pregăti specialişti cu înaltă calificare în 
trei domenii principale - Inginerie Chimică, Ingineria Mediului, Inginerie şi 
Management - prin intermediul studiilor de licenţă, masterat şi doctorat. 
În facultate funcţionează patru catedre, care grupează 13 colective cu 
preocupări distincte din punct de vedere al activităţii didactice şi de cercetare: 
Inginerie Chimică (Chimie Anorganică, Chimie Fizică, Fenomene de 
Transfer, Informatică Aplicată şi Ingineria Produselor Anorganice); Ingineria 
şi Managementul Mediului (Ingineria şi managementul Mediului, Chimie 
Analitică şi Controlul Calităţii); Inginerie Organică şi Biochimică (Ingineria 
Substanţelor Organice, Inginerie Biochimică şi Chimie Generală); Polimeri 
Naturali şi Sintetici (Polimeri 
Naturali, Polimeri Sintetici şi Chimie 
Organică).

Facultatea are o puternică 
tradiţie în ceea ce priveşte 
cercetarea ştiinţifică, performanţele 
sale fiind reflectate printr-un 
număr mare de articole, publicate 
în revistele de largă circulaţie 
internaţională (cotate ISI). Numărul 
articolelor ISI a crescut de la an la 
an, atingând în 2008 cifra de 163, 
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aceasta însemnând o medie a aproape două articole ISI/an, pentru fiecare 
cadru didactic. Din acest punct de vedere, Facultatea de Inginerie Chimică şi 
Protecţia Mediului se situează în primele 5-6 facultăţi din România.

Creşterea continuă a numărului de articole apărute în reviste cotate ISI 
(în anul 2007 numărul a fost de 81) este rezultatul eforturilor colectivului de 
cadre didactice, angrenat în numeroase proiecte de cercetare câştigate prin 
competiţie naţională. Acest efort deosebit a avut drept rezultat achiziţionarea 
în ultimii trei ani a unor echipamente de caracterizare care depăşesc suma 
totală de 2.500.000 euro (RMN 400 MHz, reometru Anton Paar, microscop 
electronic SEM, linie de analiză termică ATG şi DSC Mettler, GPC Varian, 
HPLC Shimadzu, microscop optic în lumină polarizată, extractor cu fluide 
critice, HPLC cuplat cu spectrometru de masă etc.) .

Datorită nivelului ştiinţific ridicat, al activităţii de cercetare derulate în 
cadrul facultăţii, au fost dezvoltate numeroase relaţii de colaborare şi s-au 
semnat acorduri de cooperare, cu universităţi şi institute de cercetare de 
prestigiu, dintre care amintim: Kyoto University - Japonia (locul 22 Top 
Shanghai - TS), University of Manchester -UK (locul 48 TS), Queensland 
University - Australia (locul 101 TS), Commissariat a l’Energie Atomique - 
Franţa, Delft University of Technology - Olanda (locul 151 TS), Conneticut 
University - USA (locul 152 TS), Technical University of Denmark (locul 154 
TS), Universitatea Karlsruhe - Germania (locul 201 TS) etc.

II.1.3. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Facultatea de Construcţii a fost înfiinţată la Politehnica „Gh. Asachi” din 
Iaşi, în baza Decretului - Lege nr. 989 din 13 noiembrie 1941. 

Facultatea are în componenţa sa şase catedre (Catedra de Construcţii 
Civile şi Industriale, Catedra de Mecanica Construcţiilor, Catedra de Beton, 
Materiale, Tehnologie şi Organizare, Catedra de Căi de Comunicaţii şi 
Fundaţii, Instalaţii pentru Construcţii, Catedra de Geometrie Descriptivă şi 
Desen), 

În prezent, în Facultatea de Construcţii şi Instalaţii, care după numărul 
de studenţi este cea mai mare din universitate, studiază aproape 4000 
studenţi. De pregătirea lor se ocupă circa 170 cadre didactice, organizate 
în şase catedre.

În Facultatea de Construcţii şi Instalaţii se desfăşoară un număr de şase 
programe de studii universitare de licenţă cu durata de patru ani din care cinci 



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

21

la zi şi unul la seral. Un program de 
zi este cu predare în limba engleză. 

În acest moment sunt active 
un număr de 12 (din 16 oferite) 
programe de studii postuniversitare 
de masterat cu durata de un an.

Domeniile în care se desfăşoară 
cercetarea sunt: Inginerie 
Seismică, Reabilitare Structurală şi 
Termofizică, Dezvoltare Durabilă şi 
Energii din Resurse Regenerabile, 
Stabilitatea Terenului de Fundare 
şi a Masivelor de Pământ, Structuri Rutiere Performante, Monitorizarea 
Comportării şi Reabilitarea Podurilor, Acţiuni în Construcţii şi Siguranţă 
Structurală, Optimizarea Sistemelor Funcţionale din Clădiri.

În perioada 2004-2008, rezultatele cercetării în domeniul ingineriei civile 
s-au concretizat prin finalizarea proiectelor internaţionale FP6, FP7, COST, 
cât şi EUCEET II şi III, a granturilor naţionale CEEX, CNCSIS şi PNII, precum 
şi a numeroase contracte de cercetare cu parteneri economici.

Valoarea totală a echipamentelor din inventarul catedrelor Facultăţii de 
Construcţii şi Instalaţii este de 11094548,64 RON. La acestea se adaugă 
dotările (mobilier etc.) din inventarele sectorului administrativ 6833804,92 
RON. Totalul este de 17927989,56 RON.

Facultatea are legături strânse de colaborare cu institute de cercetare şi 
universităţi din străinătate: University of Sheffield, City University of London, 
Imperial College London, Ecole Nationale Supérieure des Art et Industries 
Strassbourg, Universitatea Konstanz, Service d’Etude Techniques pour 
Routes et Autoroutes–SETRA Bagneux, Ecole Nationale Supérieure de 
Cachan, Association Internationale Permanente des Congres Routièrs, 
Université de Reims, C.E.T.E. Lyon, ADEME France, CSTB Paris, Strategic 
Highway Research Program–SHRP, Universitatea Louissiana – Baton 
Rouge SUA, Instituto Superior Technico Lisabona, Patras University, 
Tessaloniki University, N.T.N. U Athens, Liége Université, Norwegian 
University of Science and Technology (NTNU) Trondheim, Universitatea 
Tehnică a Moldovei etc.

Laborator de instalaţii (Facultatea de 
Construcţii şi Instalaţii)
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Stabilitatea Terenului de Fundare şi a Masivelor de Pământ, Structuri Rutiere 

Performante, Monitorizarea Comportării şi Reabilitarea Podurilor, Acţiuni în Construcţii şi 

Siguranţă Structurală, Optimizarea Sistemelor Funcţionale din Clădiri. 

 
Laborator de instalaţii (Facultatea de Construcţii şi Instalaţii) 

 

În perioada 2004-2008, rezultatele cercetării în domeniul ingineriei civile s-au 

concretizat prin finalizarea proiectelor internaţionale FP6, FP7, COST, cât şi EUCEET II 

şi III, a granturilor naţionale CEEX, CNCSIS şi PNII, precum şi a numeroase contracte de 

cercetare cu parteneri economici. 

Valoarea totală a echipamentelor din inventarul catedrelor Facultăţii de Construcţii 

şi Instalaţii este de 11094548,64 RON. La acestea se adaugă dotările (mobilier etc.) din 

inventarele sectorului administrativ 6833804,92 RON. Totalul este de 17927989,56 RON. 

Facultatea are legături strânse de colaborare cu institute de cercetare şi universităţi 

din străinătate: University of Sheffield, City University of London, Imperial College 

London, Ecole Nationale Supérieure des Art et Industries Strassbourg, Universitatea 

Konstanz, Service d’Etude Techniques pour Routes et Autoroutes–SETRA Bagneux, 

Ecole Nationale Supérieure de Cachan, Association Internationale Permanente des 

Congres Routièrs, Université de Reims, C.E.T.E. Lyon, ADEME France, CSTB Paris, 

Strategic Highway Research Program–SHRP, Universitatea Louissiana – Baton Rouge 

SUA, Instituto Superior Technico Lisabona, Patras University, Tessaloniki University, 

N.T.N. U Athens, Liége Université, Norwegian University of Science and Technology 

(NTNU) Trondheim, Universitatea Tehnică a Moldovei etc. 
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II.1.4. Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management 
Industrial

Facultatea de Construcţii de 
Maşini şi Management Industrial 
a luat fiinţă în cadrul Universităţii 
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
prin divizarea în Ianuarie 1990 a 
Facultăţii de Mecanică (înfiinţată 
în Octombrie 1948). Catedrele 
Facultăţii sunt: Tehnologia 
Construcţiilor de Maşini, Maşini 
Unelte si Scule, Fizică, Mecanică 
Teoretică şi Mecanica Fluidelor, 
Maşini şi Acţionări Hidraulice şi 
Pneumatice.

Corpul profesoral al facultăţii include 94 cadre didactice (28 profesori, 
30 conferenţiari, 25 şefi de lucrări, nouă asistenţi, doi preparatori). În anul 
universitar 2007/2008 un număr de 1152 studenţi la buget si 102 studenţi 
la taxă în cadrul tuturor formelor de învăţământ de licenţă, masterat sau 
doctorat, frecventează cursurile acestei facultăţi în domeniile Inginerie 
Industrială, Inginerie Mecanică, 
Inginerie şi Management. 
Facultatea de Construcţii de 
Maşini şi Management Industrial 
promovează cooperarea la nivel 
naţional şi internaţional prin 
dezvoltarea în parteneriat a unor 
programe de cercetare ştiinţifică şi/
sau de învăţământ cu universităţi 
din ţară şi străinătate ( Universidad 
Nova de Lisboa, Universitta degli 
Studi di Udine, Universitta Federico 
II Napoli, Escuela Tecnico Superior 
Valladolid ).

Platforma seismică 
(Facultatea de Construcţii şi Instalaţii)
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Laborator de mecanica fluidelor (Facultatea de Construcţii de Maşini şi 
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Laborator de mecanica fluidelor (Facultatea de Construcţii de Maşini şi 

Management Industrial) 

Corpul profesoral al facultăţii include 94 cadre didactice (28 profesori, 30 

conferenţiari, 25 şefi de lucrări, nouă asistenţi, doi preparatori). În anul universitar 

2007/2008 un număr de 1152 studenţi la buget si 102 studenţi la taxă în cadrul tuturor 

formelor de învăţământ de licenţă, masterat sau doctorat, frecventează cursurile acestei 

facultăţi în domeniile Inginerie Industrială, Inginerie Mecanică, Inginerie şi Management. 
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II.1.5. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii se înfiinţează în anul 1990 
urmare a existenţei secţiei de Electronică şi Telecomunicaţii încă din anul 
1975. Denumirea facultăţii se modifică în 2008 în Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

 Facultatea de Electronică 
şi Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei funcţionează cu 
trei specializări de licenţă - 
Electronică Aplicată; Comunicaţii; 
Microelectronică, Optoelectronică 
şi Nanotehnologii, - şi trei direcţii 
de masterat cu durata de un an şi 
anume: Convertoare Electronice de 
Putere; Radiocomunicaţii Digitale; 
Tehnici Moderne de Prelucrare a 
Semnalelor.

În cadrul Facultăţii de 
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, activează patru 
catedre: Bazele Electronicii, Electronică Aplicată şi Sisteme Inteligente, 
Telecomunicaţii, Matematică. 

Prin relaţiile de cooperare la nivel naţional şi internaţional, se urmăreşte 
un permanent contact cu cadre didactice şi cercetători din ţară, cu firme de 
profil, cu parteneri din mediile academice europene, pentru a asigura succesul 
absolvenţilor noştri pe plan naţional şi european şi pentru menţinerea calităţii 
educaţiei oferite la standardele actuale de calitate.

II.1.6. Facultatea de Electrotehnică

Anul înfiinţării facultăţii poate fi considerat 1938, în cadrul Şcolii 
Politehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, unul dintre decanii facultăţii fiind şi 
marele fizician Ştefan Procopiu. Din anul 1957 a fost creată şi specializarea 
de Inginerie Electromecanică, transformată, în anul 1974, în specializare de 
Inginerie Electrică. Un alt moment important este constituit de înfiinţarea, în 
anul 1960, a specializării de Energetică.

Facultatea de Electronică şi 
Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.
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Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial promovează cooperarea la 

nivel naţional şi internaţional prin dezvoltarea în parteneriat a unor programe de cercetare 

ştiinţifică şi/sau de învăţământ cu universităţi din ţară şi străinătate ( Universidad Nova de 

Lisboa, Universitta degli Studi di Udine, Universitta Federico II Napoli, Escuela Tecnico 

Superior Valladolid ). 
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Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii se înfiinţează în anul 1990 urmare a 
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 Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei funcţionează 

cu trei specializări de licenţă - Electronică Aplicată; Comunicaţii; Microelectronică, 

Optoelectronică şi Nanotehnologii, - şi trei direcţii de masterat cu durata de un an şi 

anume: Convertoare Electronice de Putere; Radiocomunicaţii Digitale; Tehnici Moderne 

de Prelucrare a Semnalelor. 

 

 
          Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. 

 

În cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, 

activează patru catedre: Bazele Electronicii, Electronică Aplicată şi Sisteme Inteligente, 

Telecomunicaţii, Matematică.  

Prin relaţiile de cooperare la nivel naţional şi internaţional, se urmăreşte un 

permanent contact cu cadre didactice şi cercetători din ţară, cu firme de profil, cu 

parteneri din mediile academice europene, pentru a asigura succesul absolvenţilor noştri 
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Structura sa actuală datează 
de la începutul anilor ’90, când 
pe lângă domeniile de Inginerie 
Electrică şi Inginerie Energetică, 
facultatea formează specialişti 
în Inginerie şi Management şi în 
Informatică Aplicată în Inginerie 
Electrică.

În facultatea de Electrotehnică 
procesul didactic este organizat 
pe trei cicluri de studii universitare: 
licenţă, masterat şi doctorat, astfel: 
în domeniul Inginerie Electrică – cinci programe de studiu de licenţă şi trei 
de masterat, în domeniul Inginerie Energetică – trei programe de studiu 
de licenţă şi două de masterat, în domeniul Inginerie şi Management – un 
program de studiu  de licenţă şi un de masterat, în domeniul Ştiinţe Inginereşti 
Aplicate – un program de studiu de licenţă şi doctorat în domeniile: Inginerie 
Electrică, Inginerie Energetică si Inginerie Industrială.

Activitatea de cercetare se desfăşoară în departamente specializate, 
precum: Şcoala doctorală, Centru de excelenţă: METROS, trei centre de 
cercetare: IDENERG, IELSI, CEREM şi două centre de formare şi promovare: 
CFCEM şi QUALINDSER. Fiecare din aceste unităţi dispun de laboratoare 
de cercetare cu o dotare corespunzătoare, realizată preponderent prin 
valorificarea resurselor obţinute în cadrul proiectelor de cercetare interne şi 
internaţionale.

Activitatea didactică şi de cercetare a Facultăţii de Electrotehnică se 
desfăşoară şi prin intermediul acordurilor de colaborare cu 45 de unităţi de 
învăţământ superior din: Franţa, Italia, Spania, Portugalia, Germania, Grecia etc.

II.1.7. Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria 
Mediului

Facultatea de Hidrotehnică din Iaşi a fost înfiinţată în cadrul Institutului 
Politehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi, în anul 1962 cu două specializări: 
specializarea Hidrotehnică Agricolă (Îmbunătăţiri Funciare) şi specializarea 
Construcţii şi Instalaţii Hidrotehnice - denumită mai târziu Construcţii 
Hidrotehnice. Din anul 1991, Facultatea de Hidrotehnică la cele două 

Facultatea de Electrotehnică
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pe plan naţional şi european şi pentru menţinerea calităţii educaţiei oferite la standardele 

actuale de calitate. 

 

II.1.6. Facultatea de Electrotehnică 
 

Anul înfiinţării facultăţii poate fi considerat 1938, în cadrul Şcolii Politehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi, unul dintre decanii facultăţii fiind şi marele fizician Ştefan 

Procopiu. Din anul 1957 a fost creată şi specializarea de Inginerie Electromecanică, 

transformată, în anul 1974, în specializare de Inginerie Electrică. Un alt moment 

important este constituit de înfiinţarea, în anul 1960, a specializării de Energetică. 

Structura sa actuală datează de la începutul anilor ’90, când pe lângă domeniile de 

Inginerie Electrică şi Inginerie Energetică, facultatea formează specialişti în Inginerie şi 

Management şi în Informatică Aplicată în Inginerie Electrică. 

În facultatea de Electrotehnică procesul didactic este organizat pe trei cicluri de 

studii universitare: licenţă, masterat şi doctorat, astfel: în domeniul Inginerie Electrică – 

cinci programe de studiu de licenţă şi trei de masterat, în domeniul Inginerie Energetică – 

trei programe de studiu de licenţă şi două de masterat, în domeniul Inginerie şi 

Management – un program de studiu  de licenţă şi un de masterat, în domeniul Ştiinţe 

Inginereşti Aplicate – un program de studiu de licenţă şi doctorat în domeniile: Inginerie 

Electrică, Inginerie Energetică si Inginerie Industrială. 

 
Facultatea de Electrotehnică 

Activitatea de cercetare se desfăşoară în departamente specializate, precum: 

Şcoala doctorală, Centru de excelenţă: METROS, trei centre de cercetare: IDENERG, 

IELSI, CEREM şi două centre de formare şi promovare: CFCEM şi QUALINDSER. 

Fiecare din aceste unităţi dispun de laboratoare de cercetare cu o dotare 

corespunzătoare, realizată preponderent prin valorificarea resurselor obţinute în cadrul 

proiectelor de cercetare interne şi internaţionale. 
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specializări se mai adaugă două specializări noi: “Ingineria Mediului” şi 
“Cadastru”.

Structura facultăţii este formată din trei catedre de specialitate şi o catedră 
cu profil general care deserveşte întreaga Universitate. La nivelul facultăţii 
există trei domenii de licenţă, care cuprind cinci specializări, trei masterate în 
lichidare în domeniul Inginerie civilă şi patru masterate pe sistemul Bologna 
(două pe domeniul Inginerie Civilă, şi câte unul pe domeniul Inginerie 
Geodezică şi Ingineria Mediului). Din anul 2005 funcţionează Departamentul 
Şcoli Doctorale, pe domeniul Inginerie Civilă. Începând cu anul universitar 
2008-2009 s-a implementat proiectul doctoral POS-DRU „Burse doctorale - 
O investiţie în inteligenţă BRAIN”.

 În anul 2008 la nivelul facultăţii s-au derulat un număr de 12 contracte de 
cercetare în valoare de 1.804.000 lei. Valoarea totală a dotărilor din facultate 
este de 1.515.000 lei.

Facultatea a avut şi are relaţii de colaborare cu o serie de Universităţi 
şi Institute de Cercetare din străinătate, dintre care menţionăm: Institutul 
Politehnic şi Universitatea Agrară de Stat Chişinău, VRIJE Universiteit - 
Bruxelles (VUB), Caledonian University of Glasgow, Instituto Superior de 
Agronomia  Lisabona, Universidade Tecnico de Lisabona, Instituto Superior 
Tecnico, Universite  Pierre et Marie Curie - Paris 6, I.S.M.E.S.  Bergame, 
B.R.G.M. Orleans, L.N.E.C. Lisabona, Harvard Institute for International 
Development Boston, École Nationale Superieure d’Hydraulique Grenoble, 
University of Poitiers, Universita degli Studi di Padova, Universita degli 
Studi di Pavia, University of Alexandropolis, Technical University of Chania 
(Creta), École  Polytechnique Federale de Lausanne, Technical University 
of Budapest, Agrar University of Debrecen, Ecology and Hydrology Center 
Wallingford (UK), HYDER Consulting (UK), University of  Ottawa (Canada), 
Association des Inventeurs et Innovateurs de la Région Midi-Pyrénées, Franţa

II.1.8. Facultatea de Mecanică

Facultatea de Mecanică asigură pregătirea de specialişti în domeniile 
Inginerie Mecanică, Ingineria Autovehiculelor, Mecatronică şi Robotică 
oferind programe educaţionale pentru cinci specializări de studii universitare 
de licenţă şi 12 programe universitare de masterat în Facultatea de Mecanică 
funcţionează catedrele: Organe de Maşini şi Mecatronică, Termotehnică 
şi Maşini Termice, Rezistenţa Materialelor, Teoria Mecanismelor şi 
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Robotică, Motoare şi Autovehicule 
Rutiere, Maşini şi Instalaţii 
pentru Agricultură şi Industria 
Alimentară. De asemenea, în 
facultate îşi desfăşoară activitatea 
departamentele: Centrul de 
educaţie continuă pentru 
agricultură şi industrie alimentară 
(CECAIA); Departamentul de 
educaţie, cercetare, proiectare 
şi microproducţie (OMPEC); 
Departamentul de transporturi şi 

expertiză tehnică rutieră (DTET); Departamentul de cercetare, educaţie 
continuă, proiectare şi micro-producţie (ROMEC); Centrul regional de 
instruire în mecatronică (CERIM); Departamentul de educaţie, cercetare, 
proiectare şi microproducţie (TERMOGEN). Oferta educaţională a facultăţii 
este compusă din: Studii universitare de licenţă în Domeniile: Inginerie 
Mecanică – specializările: Sisteme şi Echipamente Termice; Maşini şi 
Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară - şi cel al Ingineriei 
Autovehiculelor – specializarea: Autovehicule Rutiere şi  Mecatronică 
şi Robotică cu specializările: Mecatronică; Robotică. În cadrul studiilor 
universitare de masterat. în prezent în Facultatea de Mecanică funcţionează 
următoarele programe de studii: Diagnoze şi Expertize Tehnice în Ingineria 
Mecanică; Tribologia Sistemelor Mecanice; Ingineria Căldurii; Ingineria 
Mecanică Agroalimentară; Mecatronică Avansată; Controlul şi Calitatea 

Roboţilor; Sistemica Transporturilor 
Autopropulsate; Biomecanică; 
Siguranţa şi Performanţele 
Circulaţiei Rutiere; Tehnici şi 
Tehnologii Avansate în Producţia 
Agroalimentară; Dinamica 
Sistemelor Mecanice; Construcţia 
şi Exploatarea Autovehiculelor 
Rutiere.

În facultate activează cadre 
didactice care sunt recunoscute 
pe plan naţional şi internaţional, 

Laboratorul de roboţi industriali (laborator 
didactic, Facultatea de Mecanică)
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II.1.8. Facultatea de Mecanică 
 

Facultatea de Mecanică asigură pregătirea de specialişti în domeniile Inginerie 
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universitare de masterat în Facultatea de Mecanică funcţionează catedrele: Organe de 
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microproducţie (TERMOGEN). Oferta educaţională a facultăţii este compusă din: Studii 

universitare de licenţă în Domeniile: Inginerie Mecanică – specializările: Sisteme şi 

Echipamente Termice; Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară - şi cel 

al Ingineriei Autovehiculelor – specializarea: Autovehicule Rutiere şi  Mecatronică şi 

Robotică cu specializările: Mecatronică; Robotică. În cadrul studiilor universitare de 

masterat. în prezent în Facultatea de Mecanică funcţionează următoarele programe de 

studii: Diagnoze şi Expertize Tehnice în Ingineria Mecanică; Tribologia Sistemelor 

Mecanice; Ingineria Căldurii; Ingineria Mecanică Agroalimentară; Mecatronică Avansată; 

Controlul şi Calitatea Roboţilor; Sistemica Transporturilor Autopropulsate; Biomecanică; 
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Producţia Agroalimentară; Dinamica Sistemelor Mecanice; Construcţia şi Exploatarea 

Autovehiculelor Rutiere. 
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Laboratorul de roboţi 
(Facultatea de Mecanică)
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Laboratorul de roboţi (Facultatea de Mecanică) 

 

În facultate activează cadre didactice care sunt recunoscute pe plan naţional şi 

internaţional, atât prin colaborările pe care le au în programele de cercetare ştiinţifică şi 

educaţională cu universităţi de renume din străinătate, cât şi prin contribuţiile aduse la 

progresul în domeniul tehnic.  

 

II.1.9. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 
 

Învăţământul ingineresc metalurgic a fost fondat în 1977 la Facultatea de Mecanică, 

cu secţiile  de Turnătorie, respectiv de Deformări Plastice şi Tratamente Termice. 

De sine stătător, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor a apărut în ianuarie 

1990, iniţial sub numele de Facultatea de Metalurgie iar noua denumire de Facultatea de 

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor a fost stabilită în 1993, cu specializările de Ştiinţa 

Materialelor şi Prelucrări Plastice şi Tratamente Termice. 

Facultatea este organizată în trei catedre: Ingineria Materialelor şi Securitate 

Industrială, Ştiinţa Materialelor, Tehnologii şi Echipamente pentru Procesarea 

Materialelor şi două departamente: Ingineria Materialelor, Sănătate şi Securitate în 

Muncă. 

Oferta educaţională a facultăţii cuprinde două domenii şi anume: domeniul Ingineria 

Materialelor cu două programe de studii de licenţă: Ştiinţa Materialelor, Ingineria 

Procesării Materialelor şi domeniul Inginerie Mecanică cu programul de studii de licenţă 

Echipamente pentru Procese Industriale. 

În domeniul Ingineria Materialelor se organizează studii de masterat în două 

programe: Materiale Avansate şi Tehnici de Analiză Experimentală, Tehnici Avansate în 
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atât prin colaborările pe care le au în programele de cercetare ştiinţifică şi 
educaţională cu universităţi de renume din străinătate, cât şi prin contribuţiile 
aduse la progresul în domeniul tehnic. 

II.1.9. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Învăţământul ingineresc metalurgic a fost fondat în 1977 la Facultatea 
de Mecanică, cu secţiile  de Turnătorie, respectiv de Deformări Plastice şi 
Tratamente Termice.

De sine stătător, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor a apărut 
în ianuarie 1990, iniţial sub numele de Facultatea de Metalurgie iar noua 
denumire de Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor a fost stabilită 
în 1993, cu specializările de Ştiinţa Materialelor şi Prelucrări Plastice şi 
Tratamente Termice.

Facultatea este organizată în trei catedre: Ingineria Materialelor şi 
Securitate Industrială, Ştiinţa Materialelor, Tehnologii şi Echipamente pentru 
Procesarea Materialelor şi două departamente: Ingineria Materialelor, 
Sănătate şi Securitate în Muncă.

Oferta educaţională a facultăţii cuprinde două domenii şi anume: 
domeniul Ingineria Materialelor cu două programe de studii de licenţă: Ştiinţa 
Materialelor, Ingineria Procesării Materialelor şi domeniul Inginerie Mecanică 
cu programul de studii de licenţă Echipamente pentru Procese Industriale.

În domeniul Ingineria Materialelor se organizează studii de masterat în 
două programe: Materiale Avansate şi Tehnici de Analiză Experimentală, 
Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor, iar în domeniul Inginerie 
Mecanică se organizează un program de studii de masterat Sisteme 
Industriale pentru Tehnologii Moderne.

Facultatea organizează un program de pregătire avansată prin doctorat 
în domeniul Ştiinţa şi Ingineria Materialelor.

Facultatea are relaţii de colaborare cu instituţii de învăţământ şi institute 
de cercetare din Germania (Bochum), Belgia (Leuvin), Franţa (Nancy), Italia 
(Napoli), Spania (Las Palmas), Marea Britanie (Aston), Turcia (Istanbul), 
Ucraina (Vinnitza) şi Japonia (Tokyo). Prin Programul Erasmus s-au realizat 
şi se realizează schimburi de studenţi şi cadre didactice cu universităţi din 
Spania, Italia, Turcia şi Marea Britanie. Există, de asemenea, în derulare, 
un acord de cooperare extins, cu Universitatea Tehnică de Stat din Vinnitza, 
Ucraina. 
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II.1.10. Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial

Facultatea de Textile-Pielărie şi 
Management Industrial este prima 
facultate de profil din ţară şi singura 
până în 1990, fiind cea mai mare 
din ţară în domeniu, atât ca număr 
de studenţi, specializări, cadre 
didactice cât şi ca bază materială 
şi este considerată liderul pe plan 
naţional pentru toate programele 
de studii de licenţă, masterat şi 
doctorat. În anul 1995 devine 
membru al AUTEX (Association 
of Universities for Textiles), iar 
din 1999 specializările facultăţii sunt recunoscute de FEANI (Federaţia 
Europeană a Asociaţiilor Naţionale ale Inginerilor). 

Din anul 2000 diplomele sunt recunoscute de Institutul Textil din 
Manchester, Marea Britanie, recunoaştere actualizată în anul 2008, pentru 
toate specializările studiilor de licenţă de patru ani.

Structura facultăţii cuprinde catedrele: Tehnologia şi Designul Produselor 
Textile, Tehnologia Tricoturilor şi Confecţiilor, Tehnologia şi Designul 
Confecţiilor din Piele şi Înlocuitori, Tehnologie Chimică Textilă, Tehnologia 
Chimică a Produselor din Piele şi Înlocuitori, Management şi Ingineria 
Sistemelor de Producţie, Economie şi Marketing, Limbi Moderne. Alături 
de acestea, în cadrul facultăţii îşi desfăşoară activitatea şi departamentul 
ConfExpert, pentru educaţie continuă în domeniul Textile-Pielărie şi 
departamentul REFA, orientat către educaţie continuă şi consultanţă.

În prezent, Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial 
pregăteşte ingineri în domeniile: Inginerie Industrială (specializările 
Tehnologia Tricotajelor şi Confecţiilor, Tehnologia şi Designul Produselor 
Textile, Tehnologia şi Designul Confecţiilor din Piele şi Înlocuitori), Inginerie şi 
Management şi Inginerie Chimică (cu specializările Tehnologie Chimică Textilă 
şi Tehnologia Chimică a Produselor din Piele şi Înlocuitori). Absolvenţii au 
posibilitatea de aprofundare şi specializare prin cursurile postuniversitare de 
masterat cu durata de 1–2 ani, în specializările: Asigurarea Calităţii Produselor 
Textile, Ştiinţa şi Ingineria Textilelor, Optimizarea Produselor şi Tehnologiilor 

Laborator de textile (Facultatea de Textile-
Pielărie şi Management Industrial)
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ingineri în domeniile: Inginerie Industrială (specializările Tehnologia Tricotajelor şi 

Confecţiilor, Tehnologia şi Designul Produselor Textile, Tehnologia şi Designul 
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Produselor Textile, Ştiinţa şi Ingineria Textilelor, Optimizarea Produselor şi Tehnologiilor 

în Industria Confecţiilor Textile, Design Vestimentar, Tehnologii Moderne de Tricotare, 

Dezvoltări în Proiectarea Constructiv-Tehnologică a Produselor din Piele şi Înlocuitori, 

Ingineria şi Managementul Calităţii Proiectelor şi Proceselor, Managementul Schimbărilor 

Tehnologice, Ştiinţa şi Ingineria Înnobilării Textilelor, Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

Proteice. Studiile doctorale acoperă domeniile Inginerie Industrială şi Inginerie Chimică. 

Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial are acorduri de cooperare 

pe plan didactic şi ştiinţific cu universităţi de prestigiu din ţări ca: Anglia, Australia, Belgia, 

Bulgaria, Croaţia, Franţa, Finlanda, Grecia, Germania, Italia, Iran, Letonia, Mexic, 

Portugalia, Polonia, Rusia, Slovenia, Republica Cehă, Republica Moldova, Turcia, 

Ungaria 

 

II.1.11. Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino” 
 

Actul de înfiinţare al facultăţii datează din anul 2003 când specializarea Arhitectură 

(cu durata studiilor de şase ani cursuri de zi) din cadrul Facultăţii de Construcţii şi 

Arhitectură a Universităţii Tehnice din Iaşi a devenit Facultatea de Arhitectură „G.M. 
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în Industria Confecţiilor Textile, 
Design Vestimentar, Tehnologii 
Moderne de Tricotare, Dezvoltări 
în Proiectarea Constructiv-
Tehnologică a Produselor din 
Piele şi Înlocuitori, Ingineria şi 
Managementul Calităţii Proiectelor 
şi Proceselor, Managementul 
Schimbărilor Tehnologice, Ştiinţa 
şi Ingineria Înnobilării Textilelor, 
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 
Proteice. Studiile doctorale acoperă 
domeniile Inginerie Industrială şi Inginerie Chimică.

Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial are acorduri 
de cooperare pe plan didactic şi ştiinţific cu universităţi de prestigiu din ţări 
ca: Anglia, Australia, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Franţa, Finlanda, Grecia, 
Germania, Italia, Iran, Letonia, Mexic, Portugalia, Polonia, Rusia, Slovenia, 
Republica Cehă, Republica Moldova, Turcia, Ungaria

II.1.11. Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”

Actul de înfiinţare al facultăţii datează din anul 2003 când specializarea 
Arhitectură (cu durata studiilor de şase ani cursuri de zi) din cadrul Facultăţii 
de Construcţii şi Arhitectură a Universităţii Tehnice din Iaşi a devenit 
Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, cu două catedre: Arhitectură, 
Design, Reprezentări şi Urbanism, Restaurări, Ştiinţe Tehnice.

Oferta facultăţii a crescut începând din anul universitar 2004/2005, când 
se organizează primele cursuri de masterat în specializarea „Conservare, 
Restaurare şi Reabilitare Arhitecturală” şi cursuri postuniversitare de 
perfecţionare „Strategii Actuale în Dezvoltarea Urbană”.

Facultatea de Arhitectură a promovat şi a intensificat participarea la 
programele Uniunii Europene (Socrates, Leonardo), în special la programul 
Socrates. Participarea facultăţii în programele europene s-a dezvoltat în 
perioada 2004-2007, un număr de 24 studenţi beneficiind de mobilităţi de 
studiu (de câte 5-6 luni) în universităţi europene. În 2007, în cadrul proiectului 
„Jewish heritage” cinci studenţi ai facultăţii au colaborat cu 30 studenţi ai 
unor universităţi din Israel. 

Sala de proiect (Facultatea de Arhitectură)
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În structura universităţii se regăsesc şi următoarele departamente 
independente care funcţionează cu rezultate remarcabile: Departamentul 
pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), Centrul de Educaţie şi 
Formare Continuă (CETEX), Centrul Regional de Instruire în Administrarea 
Afacerilor Publice şi Private (CRIAP2).

II.2. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ

II.2.1. Misiune, obiective si integritate academică

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este înfiinţată şi 
funcţionează conform legii. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” 
din Iaşi are Cartă Universitară ale cărei prevederi sunt concordante cu 
legislaţia naţională,  Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Magna 
Charta a Universităţilor Europene şi sunt cunoscute de membrii comunităţii 
universitare.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi funcţionează ca 
instituţie de învăţământ şi de cercetare, având misiunea de creare şi de 
valorificare a cunoaşterii.

Universitatea îşi asumă rolul de transmitere a cunoştinţelor către noile 
generaţii, adresându-se, în acelaşi timp, întregii societăţi, în vederea educării 
şi instruirii permanente.

Misiunea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi este deosebit 
de complexă şi cuprinde activităţi didactice şi de cercetare la nivelul tuturor 
entităţilor sale structurale. Universitatea oferă programe universitare 
de licenţă (patru ani – ingineri, respectiv şase ani – arhitecţi) care au o 
misiune preponderent didactică, programe universitare şi postuniversitare 
de masterat cu misiune didactică şi de cercetare, programe de studii 
postuniversitare (doctorat) cu caracter pronunţat de cercetare şi programe 
de educaţie continuă, de specializare, conversie profesională, perfecţionare 
etc.

Cercetarea ştiinţifică este o dimensiune inerentă a universităţii, ocupă 
un loc important în ansamblul activităţilor universitare şi stă la baza unei 
profesionalizări de înalt nivel. Ea este efectuată fie în cadrul catedrelor, 
fiecare cadru didactic fiind şi un cercetător, fie în colectivele de cercetare 
de pe lângă catedre. Activitatea de cercetare este un mijloc de ridicare a 
calificării corpului profesoral, reprezintă modalitatea esenţială de stimulare 
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a interesului pentru producţia ştiinţifică şi reprezintă un criteriu de bază al 
evaluării academice şi de promovare a cadrelor didactice.

În scopul îndeplinirii misiunii asumate Universitatea Tehnică „Gheorghe 
Asachi” din Iaşi, îşi propune un set de obiective structurate astfel: 
• obiectivele academice ale universităţii;
• obiective şi strategii administrative;
• obiective de cercetare;
• obiective referitoare la imaginea universităţii şi la cooperarea cu instituţii 

similare din ţară şi străinătate.
Dintre acestea se menţionează :

• instituirea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice 
în predare, cercetare ştiinţifică şi educaţie, sistem bazat pe criterii şi 
metodologii compatibile cu cele din ţările europene;

• promovarea de programe academice care să permită afirmarea 
personalităţii studenţilor, dezvoltarea abilităţii lor intelectuale şi 
cunoştinţelor profesionale, potrivit talentului şi aspiraţiilor lor;

• promovarea de programe academice care să răspundă evoluţiilor de pe 
piaţa muncii, să permită afirmarea personalităţii studenţilor, dezvoltarea 
abilităţii lor intelectuale şi cunoştinţelor profesionale, potrivit talentului şi 
aspiraţiilor lor;

• deplasarea de accent spre programe de pregătire postuniversitară 
(masterat, doctorat, conversie profesională) cu finanţare de la buget, dar 
mai ales în regim autofinanţat;

• creşterea ofertei de programe de pregătire postuniversitară (perfecţionare, 
specializare, conversie profesională) în regim de autofinanţare;

• creşterea calităţii activităţii didactice prin încheierea acreditării 
programelor de studii de licenţă şi de masterat ca şi prin urmărirea 
permanentă a îndeplinirii standardelor de calitate specifice la cel mai 
înalt nivel;

• atragerea absolvenţilor de liceu către studii universitare tehnice prin 
activităţi de informare asupra ofertei de programe de studii, asupra 
locului inginerului în societatea bazată pe cunoaştere, asupra condiţiilor 
de studiu şi de viaţă a studenţilor universităţii noastre;

• utilizarea oportunităţilor oferite de programele europene în vederea 
realizării de schimburi de cadre didactice şi studenţi cu scopul 
perfecţionării metodelor de predare – învăţare şi a creşterii calităţii şi 
responsabilităţii actului educaţional;
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• dezvoltarea metodelor şi contextelor de predare şi învăţare spre a 
asigura excelenţa în procesul de învăţământ;

• asigurarea calităţii managementului academic şi administrativ. 
Asigurarea funcţionării Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
la nivelul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi a celor 
19 subcomisii subordonate acesteia (11 facultăţi, cinci departamente, 
Direcţia Generală Administrativă, Direcţia Financiar-Contabilă, Direcţia 
Resurse Umane). Îmbunătăţirea calităţii managementului academic şi 
administrativ la nivel de universitate, facultăţi, departamente, direcţii, 
servicii, birouri, compartimente prin reviziile periodice ale procedurilor 
pentru procesele manageriale, pentru procesele de bază şi pentru cele 
suport;

• fundamentarea luării deciziilor şi asigurarea fluxurilor informaţionale 
pentru transmiterea actelor decizionale. Elaborarea şi luarea deciziilor se 
va face pe baza studiilor de oportunitate, analizelor de eficienţă, analizelor 
statistice, în vederea reducerii factorilor de risc şi în conformitate cu 
actele normative în vigoare şi asigurarea fluxurilor informaţionale (atât 
în mod informatic cât şi pe suport de hârtie) pentru transmiterea actelor 
decizionale;

• adoptarea unei strategii privind resursele umane care să aibă în vedere 
asigurarea unui personal academic de calitate prin mai multe măsuri 
dintre care se enumeră:

 ○ recrutarea viitoarelor cadre didactice din rândul absolvenţilor cu 
rezultate profesionale dintre cele mai bune, din rândul doctoranzilor, 
specialiştilor din cercetare, proiectare sau producţie, pe bază de 
concurs urmărind performanţele didactico-ştiinţifice ale acestora. 
Spre a preveni eşecurile unor astfel de acţiuni se preconizează ca 
recrutarea personalului academic să se facă îndeosebi după perioada 
de perfecţionare prin doctorat. Este necesară o cuantificare mult 
mai atentă a performanţelor pe linie didactică alături de contribuţia 
ştiinţifică a candidaţilor;

 ○ redimensionarea personalului didactic prin acoperirea activităţilor 
practice aferente planurilor de învăţământ de către doctoranzii cu 
frecvenţă, cursanţii de la programele de masterat sau de către 
personalul angajat temporar pe contracte de cercetare cu condiţia 
respectării exigenţelor profesionale impuse de universitate;
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 ○ promovarea unui climat de succes în carieră astfel încât tot 
personalul să poată munci la capacitatea maximă cu recunoaşterea 
şi recompensarea unor asemenea prestaţii;

 ○ perfecţionarea sistemului de evaluare periodică a personalului 
didactic, atât în perspectiva concursurilor de ocupare a unor posturi 
superioare, cât şi în vederea salarizării diferenţiate în conformitate 
cu performanţele.

• reconsiderarea rolului cercetării ştiinţifice în învăţământul universitar, 
promovând un climat care să favorizeze caracterul creativ şi inovativ 
al învăţământului şi să încurajeze cercetarea ştiinţifică proprie; ambele 
componente, cea didactică şi cea ştiinţifică sunt vitale pentru profilul 
academic;

• integrarea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi într-un sistem 
de informare privind strategiile şi tematicile de cercetare ştiinţifică pentru 
competiţiile naţionale şi internaţionale de adjudecare a proiectelor;

• iniţierea şi susţinerea unor programe performante de cercetare ştiinţifică 
prin colaborarea cu parteneri interni şi externi competitivi;

• stimularea cercetării interdisciplinare orientate spre tehnologii 
performante sau care constituie priorităţi în anumite domenii. Se va avea 
în vedere introducerea unor tehnologii performante în Parcul Tehnologic 
realizat la Iaşi;

• propunerea de noi centre de cercetare ştiinţifică şi consolidarea celor 
existente, urmărindu-se continuu acreditarea lor ca centre de cercetare 
ştiinţifică şi centre de excelenţă;

• creşterea implicării Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi în 
cercetarea finanţată de organisme / structuri internaţionale.

Referitor la integritatea academică, se precizează că instituţia are un cod 
al eticii şi integrităţii academice şi practici asociate şi face dovada aplicării 
lor cu privire la activităţile de conducere cercetare, predare sau examinare.

Comisia de evaluare instituţională s-a autosesizat la unele articole din 
presă referitoare la sesizările făcute de doamna asistent doctor Mariana 
Neamţu – cadru didactic la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
cu privire la acuzaţiile de fraudă academică de la Catedra de inginerie şi 
managementul mediului precum şi referitor la „blocarea” participării acesteia 
la concursul pentru ocuparea postului de şef lucrări şi conferenţiar. Expertului 
comisiei instituţionale şi coordonatorului de misiune  le-au fost puse la 
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dispoziţie o serie de documente din care reiese ca demersurile efectuate 
de universitate, prin structurile abilitate, - cu referire la sesizările de frauda 
academică - se înscriu în procedura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” 
din Iaşi. Nu s-au primit informaţii în scris privitor la neacceptarea dosarului 
de concurs a doamnei asistent Mariana Neamţu dar din discuţiile avute cu 
membrii ai conducerii universităţii a rezultat ca motivaţie lipsa documentului 
de recunoaştere/echivalare a Diplomei de bacalaureat eliberată de ministerul 
de resort al Republicii Moldova.

II.2.2. Conducere şi administraţie

Sistemul de conducere la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din 
Iaşi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Alegerea structurilor de conducere se face cu respectarea Legii 
128/1997 privind Statutul Personalului Didactic, a Legii 84/1995 republicată, 
a ordinelor de ministru cu privire la alegerea structurilor de conducere în 
universităţi, a Cartei Universitare şi Regulamentului de alegeri, toate fiind 
documente publice.

Mecanismele de alegere respectă principiile democraţiei academice şi 
normele de reprezentare prevăzute în lege şi în Carta Universitară.

Pentru alegerea decanilor şi, respectiv, a rectorului există obligativitatea 
candidaţilor de a prezenta şi susţin public un plan managerial cu prezentarea 
obiectivelor strategice pentru care se angajează.

În toate structurile de conducere sunt reprezentaţi şi studenţii în 
conformitate cu ponderea prevăzută de lege. Carta universitară şi 
Regulamentul de alegeri stabilesc procedurile pentru alegerea studenţilor 
de către studenţi.

În Universitate au fost respectate dispoziţiile legale pentru alegerea 
organelor colective de conducere (Consiliile facultăţilor şi Senat) precum şi 
a funcţiilor de conducere (Rectorul a fost confirmat prin Ordinul Ministrului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3330 / 03.03.2008).

Personalul de conducere al Universităţii este format din cadre didactice 
titularizate în învăţământ superior, cu norma de bază la universitate, respectiv 
la structura internă de conducere la care funcţionează, sunt profesori sau 
conferenţiari universitari titulari şi nu se află în condiţia de rezervare a 
postului.
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Universitatea are o organigramă încadrată cu personal propriu care 
corespunde, din punct de vedere al calificării profesionale, condiţiilor cerute 
pentru ocuparea posturilor prevăzute. Există state de funcţiuni pentru 
personalul didactic şi personalul administrativ.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi are un plan strategic 
pe un orizont de timp de patru ani, anual se actualizează prin planurile 
operaţionale, aprobate de Senatul universităţii ţinând seama de evoluţia şi 
contextul naţional şi internaţional. Este de menţionat creşterea autonomiei 
decizionale a facultăţilor, departamentelor, centrelor de cercetare, în vederea 
eficientizării întregii activităţi din universitate. Autonomia decizională atât la 
nivelul universităţii cât şi la nivelul structurilor subsecvente a fost asumată 
simultan cu asumarea responsabilităţii publice pentru demersurile iniţiale.

Sistemul de conducere al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din 
Iaşi asigură, prin mecanisme financiare si administrative, accesul  nelimitat 
la resursele  informaţionale de comunicare, inclusiv internet, intranet, e-mail. 
O administraţie eficace implică un nivel de informatizare compatibil cu cel 
din spaţiul european al învăţământului superior. În acest context este de 
apreciat iniţiativa Senatului universităţii de înfiinţare a unui Departament de 
management al informatizării ce îşi propune – având deja o serie de programe 
software ce vizează aspecte ale procesului educaţional şi financiar–contabil, 
cercetare şi resurse umane, realizarea, mentenanţa şi actualizarea unui 
sistem integrat de gestiune al activităţii didactice, activităţii de cercetare, al 
resurselor umane, şi financiar contabile cu finalitatea obţinerii unui sistem 
integrat de management al activităţii universităţii.

II.2.3. Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate

Universitatea dispune de patrimoniul necesar desfăşurării unui proces de 
învăţământ de calitate, în concordanţă cu misiunea şi obiectivele universităţii. 
Ea dispune de 61 de clădirii dintre care 22 sunt cămine, şase săli de sport, 
patru terenuri de sport . Aceste spaţii conţin 86 amfiteatre şi săli de curs, 91 
săli de seminar şi lucrări practice, 525 laboratoare şi 56 de ateliere.

Numărul de locuri în sălile de curs, seminar şi laborator este corelat 
cu mărimea formaţiilor de studiu (serii, grupe, subgrupe etc.) conform 
normativelor. Sălile de predare/seminarizare dispun de echipamente 
tehnice de învăţare, predare şi comunicare care facilitează activitatea 
cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student; laboratoarele de cercetare 



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 15 / 2009

36

dispun de echipamente şi mijloace 
de funcţionare corespunzătoare 
exigenţelor minime. 

La disciplinele de specialitate 
informatică din planurile de 
învăţământ în laboratoare dotate 
cu tehnică de calcul astfel, la nivelul 
unei formaţii de studiu, există un 
calculator la cel mult doi studenţi 
pentru ciclul de licenţă si un 
calculator pentru fiecare student, 
pentru ciclul de masterat.

Pe lângă spaţiile existente, universitatea dispune de planuri de dezvoltare 
şi de planuri de investiţii realiste, dependente de veniturile previzionate. În 
prezent, se derulează un proiect din fonduri structurale, în valoare de 17,5 
milioane euro, pentru reabilitarea campusului „Tudor Vladimirescu”. De 
asemenea, există un plan de pre-fezabilitate pentru noul sediu al rectoratului 
şi bibliotecii universităţii. Se află în curs de finalizare sedii pentru diverse 
catedre din universitate (CMMI, Mecanică etc.) 

Dotarea sălilor de curs/seminar şi a laboratoarelor didactice şi de 
cercetare corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice 
şi este comparabilă cu cea din universităţile dezvoltate din Europa şi cu 
bunele practici internaţionale.

Comisia de evaluare a vizitat laboratoare şi spatii de învăţământ de la 
facultăţile de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Mecanică, Automatică 
şi Calculatoare, Construcţii şi Instalaţii, precum şi Biblioteca Universităţii 
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi a certificat cele precizate în raport.

Universitatea dispune de surse de finanţare şi de resurse financiare 
suficiente, pe termen scurt (anual) şi în perspectivă (pentru minimum 
trei-patru ani succesivi), pe care le alocă pentru a realiza în mod adecvat 
misiunea şi obiectivele pe care şi le-a fixat. Universitatea dispune de un 
buget anual realist şi de un buget pe trei-patru ani, precum şi de politici 
financiare pe termen scurt şi mediu, cu referire la sustenabilitatea financiară. 
Pe lângă asigurarea necesarului curent, universitatea dispune de rezerve 
financiare consistente, de surse diversificate de finanţare şi de rigoare în 
planificarea şi definirea politicilor de investiţii şi de gestiune financiară.

Laboratorul de informatică 
(Facultatea de Mecanică)
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Instituţia are un Regulament de acordare a burselor şi a altor forme de 
sprijin material pentru studenţi, pe care îl aplică în mod consecvent. Bursele 
sunt acordate din alocaţii de la bugetul de stat iar din resurse proprii se 
acordă premii studenţilor cu performanţe deosebite. 

II.3. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ

II.3.1. Conţinutul programelor de studiu

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează, prin cele 
11 facultăţi ale sale, un total de 59 programe de studii universitare de licenţă 
(ciclul I), un program de studii universitare de masterat (ciclul II), 117 programe 
postuniversitare de masterat, 41 programe postuniversitare de specializare, 
107 cursuri de perfecţionare postuniversitară, un program de conversie 
profesională la nivel universitar, un program de conversie profesională la 
nivel postuniversitar şi un program de studii academice postuniversitare, o 
specializare în limbile engleză şi franceză la studii universitare de licenţă şi 
un program postuniversitar de masterat în limba engleză. Dintre programele 
de studii universitare de licenţă, 51 sunt acreditate iar opt sunt autorizate să 
funcţioneze provizoriu (conform Hotărârii de Guvern nr. 635/2008). Toate 
programele postuniversitare (masterat de specializare, de perfecţionare, de 
conversie) au aprobare de funcţionare de la Ministerul Educaţiei, Cercetării 
şi Inovării.

Universitatea aplică o politică transparentă a recrutării şi admiterii 
studenţilor, anunţată public cu cel puţin şase luni înainte de aplicare. 
Marketingul universitar promovează informaţii reale si corecte, indicând 
posibilităţi de verificare si confirmare. Admiterea se bazează exclusiv pe 
competenţele academice ale candidatului şi nu aplică nici un fel de criterii 
discriminatorii.

La nivelul universităţii şi facultăţilor se desfăşoară activităţi de promovare 
a imaginii universităţii în licee. Se organizează caravane, vizite, acţiuni 
comune cu elevii de liceu, în vederea corectei informări a acestora asupra 
posibilităţilor de studiu în universitate.

Se promovează desfăşurarea unor concursuri ale elevilor în cadrul 
universităţii. De exemplu, concursul de matematică aplicată “Adolf Haimovici” 
(faza judeţeană şi naţională) şi concursul de mecanică aplicată “Dimitrie 
Mangeron” se desfăşoară anual în cadrul Facultăţii de Construcţii de 
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Maşini şi Management Industrial, 
premianţii beneficiind de o serie de 
avantaje materiale în primul an de 
studii.

Admiterea la studii se bazează 
pe un set de criterii combinate, în 
care rezultatele la examenul de 
admitere deţin o pondere mai mare. 
Şcolarizarea studenţilor străini s-a 
făcut cu respectarea dispoziţiilor 
legale în vigoare.

Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi are înmatriculaţi la 16.06.2009 un număr de 203 
studenţi străini, dintre care 192 din Republica Moldova

II.3.2. Rezultatele învăţării

Cel puţin 50% dintre absolvenţi sunt angajaţi în termen de doi ani de la 
data absolvirii la nivelul calificării universitare. În urma evaluărilor interne 
şi externe, pe baza datelor disponibile la nivelul universităţii, facultăţilor şi 
catedrelor, a rezultat că acest procentaj este îndeplinit în cadrul programelor 
de studii evaluate până în prezent. Universitatea a participat la o întâlnire 
preliminară la nivel naţional cu privire la demararea unui proiect finanţat 
din fonduri structurale, având ca temă studiul traseului absolvenţilor (tracer 
studies).

Există evidenţa absolvenţilor angajaţi la nivel de programe de studii 
evaluate.

Mai mult de 50% dintre studenţi apreciază pozitiv mediul de învăţare/
dezvoltare oferit de către universitate şi propriul lor traseu de învăţare.

Fiecare facultate a iniţiat, anual, o acţiune de stabilire a procentajului 
studenţilor care apreciază pozitiv mediul de învăţare/dezvoltare oferit de 
către universitate şi propriul lor traseu de învăţare. În urma evaluărilor interne 
şi externe, pe baza datelor disponibile la nivelul universităţii, facultăţilor şi 
catedrelor, a rezultat că acest procentaj este îndeplinit în cadrul programelor 
de studii evaluate până în prezent.

Comisia a constatat nivelul de satisfacţie al studenţilor în cadrul întâlnirii 
din data de 17 iunie 2009, şi apreciază că depăşeşte 50%.
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În ceea ce priveşte centrarea pe student a metodelor de învăţare principala 

responsabilitate a cadrului didactic este proiectarea metodelor și a mediilor de învăţare 

centrate pe student, cu mai puţin accent asupra responsabilităţii tradiţionale de a 

transmite doar informaţii. Relaţia dintre student și profesor este una de parteneriat, în 

care fiecare îşi asumă responsabilitatea atingerii rezultatelor învăţării. Rezultatele 

învăţării sunt explicate şi discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru 

dezvoltarea lor. Cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (ex. e-mail, pagina 

personală de web pentru tematică, bibliografie, resurse în format electronic si dialog cu 

studenţii), si materiale auxiliare, de la tablă la flipchart și videoproiector. 

Programele analitice conţin tehnici şi metode de predare centrate pe student. De 

asemenea, universitatea pune la dispoziţia corpului profesoral resursele noilor tehnologii. 

În cadrul universităţii există un Centru de orientare profesională care asistă 

studenţii în vederea opţiunilor de cariera profesională. Această activitate nu este suficient 

promovată şi cunoscută în rândul studenţilor. De asemenea Centrul de Orientare 

Profesională pune la dispoziţia absolvenţilor ofertele de locuri de muncă pentru fiecare 

facultate. 

Festivitatea de absolvire
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În ceea ce priveşte centrarea pe student a metodelor de învăţare principala 
responsabilitate a cadrului didactic este proiectarea metodelor şi a mediilor 
de învăţare centrate pe student, cu mai puţin accent asupra responsabilităţii 
tradiţionale de a transmite doar informaţii. Relaţia dintre student şi profesor 
este una de parteneriat, în care fiecare îşi asumă responsabilitatea atingerii 
rezultatelor învăţării. Rezultatele învăţării sunt explicate şi discutate cu 
studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru dezvoltarea lor. Cadrele 
didactice folosesc resursele noilor tehnologii (ex. e-mail, pagina personală 
de web pentru tematică, bibliografie, resurse în format electronic si dialog 
cu studenţii), si materiale auxiliare, de la tablă la flipchart şi videoproiector.

Programele analitice conţin tehnici şi metode de predare centrate pe 
student. De asemenea, universitatea pune la dispoziţia corpului profesoral 
resursele noilor tehnologii.

În cadrul universităţii există un Centru de orientare profesională care 
asistă studenţii în vederea opţiunilor de cariera profesională. Această 
activitate nu este suficient promovată şi cunoscută în rândul studenţilor. De 
asemenea Centrul de Orientare Profesională pune la dispoziţia absolvenţilor 
ofertele de locuri de muncă pentru fiecare facultate.

II.3.3. Activitatea de cercetare ştiinţifică

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi are stabilită o strategie 
pe termen lung, adoptată de Senat, precum şi programe pe termen mediu 
şi scurt, adoptate de Consiliile Facultăţilor, privind cercetarea ştiinţifică, 
respectiv practicile de obţinere şi alocare a resurselor, şi de valorificare a 
rezultatelor. Programarea cercetării ţine cont deşi se realizează în cadrul 
naţional, în privinţa competitivităţii şi valorificării. Cercetarea este relevantă 
predominant naţional.

Rezultatele obţinute în ultimii cinci ani din activitatea de contractare, la 
nivelul facultăţilor din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, sunt 
prezentate în graficul din figura alăturată.
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REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
2003 - 2007

Realizări în cercetarea ştiinţifică, pe facultăţi

În perioada 2003-2007, cercetarea ştiinţifică din Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi a cunoscut o evoluţie preponderent ascendentă, 
dovedită prin numărul de contracte de cercetare câştigate în competiţii 
naţionale şi internaţionale, numărul de articole în publicaţii de specialitate 
recunoscute de CNCSIS (reviste din categoria B şi B+), numărul de articole 
publicate în reviste de specialitate cu cotaţie ISI sau indexate în baze de date 
internaţionale, numărul de lucrări prezentate la conferinţe internaţionale, 
numărul de brevete obţinute (Tabelul 4).
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Tabelul 4 Dinamica activităţii de cercetare

Indicatori ai performanţei în cercetarea 
ştiinţifică 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL

Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în
reviste de specialitate cotate ISI 84 115 106 159 235 699

Brevete de invenţie acordate (inclusiv
pentru invenţii ale studenţilor) 35 58 17 17 3 130

Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în
reviste de specialitate fără cotaţie ISI 222 375 343 301 557 1798

Lucrări prezentate conferinţe 
internaţionale cu comitet de program 357 498 752 599 1051 3257

Capacitatea de colaborare 
naţională şi internaţională reprezintă 
un segment important al dinamicii 
activităţii de cercetare ştiinţifica. 
Universitatea a desfăşurat în ultimii 
patru ani, un număr de 56 de 
programe de cercetare si colaborare 
internaţionale cu un buget de 1,5 
milioane euro, în cadrul programelor 
Erasmus, FP5, FP6, FP7 şi la nivel 
naţional (prin programele PNCDI, 
CEEX, PNII etc.).

Studenţii apreciază implicarea lor în proiecte de cercetare ştiinţifică, 
aceasta fiind una din cele mai eficiente şi atractive metode de învăţare.

Există un climat şi o cultură academică puternic centrate pe cercetare, 
atestate de numărul granturilor de cercetare, de publicaţii şi de transferul 
cognitiv şi tehnologic prin consultanţă, parcuri ştiinţifice etc. 

Există şcoli doctorale pentru formarea tinerilor cercetători. Cercetarea 
este valorificată prin: publicaţii pentru scopuri didactice, publicaţii ştiinţifice, 
transfer tehnologic prin centre de consultanţă, parcuri ştiinţifice sau alte 
structuri de valorificare, realizarea unor produse noi etc. 
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Capacitatea de colaborare naţională şi internaţională reprezintă un segment 

important al dinamicii activităţii de cercetare ştiinţifica. Universitatea a desfăşurat în ultimii 

patru ani, un număr de 56 de programe de cercetare si colaborare internaţionale cu un 

buget de 1,5 milioane euro, în cadrul programelor Erasmus, FP5, FP6, FP7 și la nivel 

naţional (prin programele PNCDI, CEEX, PNII etc.). 

Studenţii apreciază implicarea lor în proiecte de cercetare ştiinţifică, aceasta fiind 

una din cele mai eficiente și atractive metode de învăţare. 

Există un climat şi o cultură academică puternic centrate pe cercetare, atestate de 

numărul granturilor de cercetare, de publicaţii şi de transferul cognitiv şi tehnologic prin 

consultanţă, parcuri ştiinţifice etc.  

 
Salonul de Inventică 

 

Există şcoli doctorale pentru formarea tinerilor cercetători. Cercetarea este 

valorificată prin: publicaţii pentru scopuri didactice, publicaţii ştiinţifice, transfer tehnologic 

prin centre de consultanţă, parcuri ştiinţifice sau alte structuri de valorificare, realizarea 

unor produse noi etc.  

 

Salonul de Inventică
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II.3.4. Activitatea financiară a Universităţii Tehnice „Gheorghe 
Asachi” din Iaşi

Instituţia dispune de un buget anual de venituri şi cheltuieli aprobat de 
Senat şi este respectat în mod riguros. Cheltuielile ocazionate de plata 
salariilor la o instituţie de învăţământ superior nu trebuie să depăşească 
în fiecare an acel procent din totalul veniturilor care îi asigură o funcţionare 
sustenabilă. Taxele şcolare ale studenţilor sunt calculate în concordanţă cu 
costurile medii de şcolarizare pe an universitar din învăţământul public finanţat 
de la buget la studiile universitare de licenţă, masterat sau doctorat similare 
şi sunt aduse la cunoştinţă studenţilor prin diferite mijloace de comunicare. 
Studenţii sunt informaţi despre posibilităţile de asistenţă financiară din 
partea instituţiei şi despre modul de utilizare a taxelor. Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi face dovada organizării şi funcţionării contabilităţii 
proprii la nivel de instituţie, prin registrul inventar, bilanţul contabil, contul de 
execuţie bugetară şi raportul de gestiune, din care rezultă că cheltuielile 
efectuate sunt în concordanţă cu legislaţia în vigoare, veniturile încasate şi 
destinaţia lor, precum şi caracterul non-profit al instituţiei 

Obiectivul fundamental al managementului financiar este asigurarea unei 
evidenţe contabile, care să constituie fundamentul pentru analiza realistă 
a sistemului de finanţare şi, de asemenea, gestionarea eficientă a fiecărei 
resurse. Evidenţa contabilă s-a realizat prin sistemul informatic SICOB şi 
metodele de gestiune financiară au asigurat transparenţa, descentralizarea 
şi informarea în timp real. Pe aceste baze se construieşte şi se transpune în 
fapt strategia financiară.

Metodologia de repartizare pe facultăţi a alocaţiei bugetare a fost 
aceeaşi cu metodologia de repartizare pe universităţi a finanţării de bază, 
respectiv: distribuirea fondurilor pe facultăţi prin block-granturi, de valoare 
preponderent determinată de numărul de studenţi; alocarea diferenţiată a 
finanţării facultăţilor funcţie de rezultate calitative. În tabelul 5 se prezintă 
evoluţia finanţării de bază în perioada 2002-2008.

Pentru obţinerea şi conservarea statutului de acreditare, instituţia se 
supune auditării interne a activităţii sale financiare. Bilanţul contabil, contul 
de execuţie bugetară şi rezultatele auditării a situaţiilor financiare sunt 
făcute publice în urma analizei efectuate de Senat. Se impune necesitatea 
auditului extern periodic pentru situaţia financiară a instituţiei şi ameliorarea 
funcţionării auditului intern.
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Tabelul 5. Evoluţia finanţării de bază în perioada 2002 – 2008

Nr. 
crt. Anul Finanţare de 

bază (lei)
Creşteri 
%

Mod de repartizare în funcţie de :

Nr. indicatori 
de calitateStudenţi 

echivalenţi (%)
Indicatori de 
calitate (%)

0 1 2 3 4 5 6

1 2002 21.994.104,80 100,00 100 - -

2 2003 22.899.290,30 104,12 87,3 12,7 13

3 2004 35.447.838,70 161,17 87,3 12,7 13

4 2005 44.811.368,00 203,74 87,3 12,7 13

5 2006 51.828.528,00 235,65 80 20 13

6 2007 73.633.672,00 334,79 75 25 12

7 2008 91.515.622,00 416,09 70 30 13

II.4. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

II.4.1. Structuri şi politici pentru asigurarea calităţii

În instituţie există din anul 2005, Comisia pentru Evaluarea şi asigurarea 
Calităţii (CEAC) atât la nivel central cât şi comisii pe programe de studii 
care lucrează în mod integrat. Structura CEAC a fost stabilită conform 
prevederilor legale (preşedinte, trei profesori universitari, reprezentantul 
sindicatului, reprezentantul studenţilor, reprezentantul angajatorilor). CEAC 
este sprijinită de un număr de trei consilieri, din rândul corpului profesoral. 
De asemenea, au fost înfiinţate subcomisii de asigurarea a calităţii la nivelul 
facultăţilor, departamentelor, direcţiilor, serviciilor etc. Comisia dezvoltă 
activităţi de stabilire de repere calitative şi cantitative (benchmarking) prin 
comparaţie cu alte universităţi din ţară şi străinătate pentru evaluarea şi 
monitorizarea calităţii. Universitatea a participat la Proiectul MATRA NEQ, în 
urma căruia a fost editat, de către ARACIS, un cod de bune practici pentru 



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 15 / 2009

44

Departamentele de Asigurarea Calităţii. De asemenea, membrii CEAC şi 
DEAC participă la manifestări ştiinţifice internaţionale în domeniul calităţii 

Membrii CEAC s-au implicat, alături de membrii Consiliului Academic, în 
elaborarea de proceduri, metodologii, ghiduri necesare pe linia academică, 
în evaluarea calităţii etc. Astfel, în anul 2008 a apărut Manualul procedurilor, 
Ed. Politehnium, Iaşi, ISBN 978-973-621-179-9. Această lucrare constituie 
una dintre dovezile palpabile ale implicării majore a membrilor comunităţii 
academice în activitatea de evaluare şi asigurare a calităţii universitare. 
Această apariţie s-a bucurat de un succes important în mediul universitar 
din ţară, primindu-se numeroase semnale favorabile în ceea ce priveşte 
utilizarea manualului ca document de lucru în diverse universităţi.

În anul 2008 a fost înfiinţat Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea 
Calităţii (DEAC). Acest departament este condus de un director şi are 
personal angajat, specialişti în domeniul managementului calităţii, la care 
se adaugă reprezentanţii facultăţilor şi departamentelor. DEAC este direct 
subordonat CEAC şi are atribuţii de ordin tehnic în domeniul evaluării şi 
asigurării calităţii la nivelul universităţii.

Demersurile astfel efectuate au ca scop crearea unei culturi a calităţii 
în universitate. În acest scop Universitatea şi-a stabilit un set de obiective 
strategice  dintre care menţionăm: 
• realizarea de proceduri, metodologii, instrucţiuni de lucru pentru toate 

structurile universităţii;
• structurarea unei metodologii de lucru îmbunătăţire continuă a  calităţii 

programelor de studii;
• începerea procesului de evaluare a universităţii de către un organism 

european de asigurare a calităţii în învăţământul superior;
• atragerea de fonduri naţionale şi europene pentru dezvoltarea culturii 

calităţii în universitate.

În legătură cu acest ultim obiectiv strategic, universitatea a depus, prin 
Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, o propunere de 
proiect de grant POSDRU, din Fondul Social European, cu titlul Program 
pentru dezvoltarea performanţelor profesionale şi de personalitate ale 
studenţilor şi masteranzilor de la studii universitare cu profil tehnic, în scopul 
creşterii incluziunii acestora pe piaţa muncii, consecinţă a dezvoltării culturii 
calităţii în universităţi. Proiectul este inclus în Axa prioritară 1 „Educaţia şi 
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 
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bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate în 
învăţământul superior”.

II.4.2. Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 
programelor de studiu

În universitate există şi se aplică un regulament privitor la iniţierea, 
aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu. 
Regulamentul este asociat cu un sistem de monitorizare a programelor de 
studiu, pe bază de informaţii şi date. 

Programele de studii sunt revizuite periodic pentru a corespunde 
dinamicii pieţei calificărilor universitare şi profesionale.

Programele de studii şi diplomele sunt elaborate şi emise în conformitate 
cu Hotărârile de  Guvern care aprobă lista domeniilor şi specializărilor 
studiilor universitare de licenţă. Toate programele de licenţă ale universităţii 
au fost înregistrate în Registrul Calificărilor din Învăţământul Superior de 
agenţia ACPART.

În cadrul universităţii se vor elabora, pe baza metodologiei ACPART, 
proceduri, ghiduri, metodologii proprii pentru asigurarea cadrului normativ 
intern necesar pentru managementul calificărilor şi implementarea Cadrului 
Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior Cadrului Naţional al 
Calificărilor în Învăţământul Superior.

În primul rând, se vor desfăşura cursuri de instruire în domeniul 
calificărilor pentru reprezentanţi ai tuturor facultăţilor din universitate. Aceste 
cursuri vor fi ţinute de specialişti ai ACPART şi se vor finaliza cu acordarea 
unor certificate de absolvire. În continuare, se va realiza implementarea 
metodologiei ACPART la nivelul fiecărui program de studii şi se vor obţine 
grilele 1 şi 2 pentru fiecare program de studiu.

Se are în vedere elaborarea, conform metodologiei ACPART, a grilelor 
de descriere a competenţelor pentru fiecare program de studii şi a corelaţiilor 
dintre competenţe şi ariile de conţinut, disciplinele de învăţământ şi creditele 
alocate. În final, planurile de învăţământ, programele analitice şi fişele 
disciplinelor se vor revizui/întocmi în funcţie de competenţele care definesc 
calificarea. În cadrul proiectului se are în vedere inclusiv finanţarea elaborării 
de materiale didactice.
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II.4.3. Evaluarea studenţilor

În ceea ce priveşte evaluarea 
studenţilor ,există un astfel de 
regulament împreună cu procedee/
tehnici/metode detaliate de aplicare 
sub forma unui pachet de tehnici/
metode de examinare a studenţilor 
precum şi proceduri specifice de 
cunoaştere şi aplicare consecventă 
de către titularii de cursuri şi 
studenţi. La examinare participă, pe 
lângă titularul cursului, cel puţin încă 
un alt cadru didactic de specialitate 

II.4.4. Calitatea personalului didactic şi de cercetare

În funcţie de specificul programelor de studiu, şi ţinând seama şi de 
rezultatele cercetării  ştiinţifice universitatea a stabilit ca raport optim - pentru 
obiectivele şi nivelul propriu al calităţii academice -  între numărul de cadre 
didactice titulare cu norma de bază în universitate şi numărul total de studenţi 
înmatriculaţi. un cadru didactic la 16 studenţi. 

Universitatea are o organigramă încadrată cu personal propriu care 
corespunde, din punct de vedere al calificării profesionale, condiţiilor cerute 
pentru ocuparea posturilor prevăzute. Există state de funcţiuni pentru 
personalul didactic şi personalul administrativ.

În activităţile universităţii sunt implicaţi, în total, 1.825 de angajaţi, din 
care 840 – personal didactic titular, la care se adaugă 412 - personal didactic 
auxiliar şi 573 - personal administrativ (342 - la finanţarea de bază, 213 - la 
subvenţia pentru cămine şi 18 - extrabugetari). Calitatea personalului didactic 
este atestată şi de distincţiile ştiinţifice şi onorifice acordate personalului 
titular: patru profesori sunt membri ai Academiei Române, 22 sunt membri ai 
Academiei de Ştiinţe Tehnice sau Academiei Oamenilor de Ştiinţă, în  număr  
mare sunt membri ai unor societăţi ştiinţifice, iar multora li s-au decernat 
premii ştiinţifice şi / sau decoraţii.

În tabelul 6 se prezintă situaţia ocupării posturilor pe funcţii didactice în 
ultimii cinci ani universitari (la 1 octombrie). În anul 2008/ 2009, cele 285 
de posturi didactice vacante sunt suplinite de personal didactic titular şi de 
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Universitatea are o organigramă încadrată cu personal propriu care corespunde, 

din punct de vedere al calificării profesionale, condiţiilor cerute pentru ocuparea posturilor 

prevăzute. Există state de funcţiuni pentru personalul didactic şi personalul administrativ. 
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Române, 22 sunt membri ai Academiei de Ştiinţe Tehnice sau Academiei Oamenilor de 

Ştiinţă, în  număr  mare sunt membri ai unor societăţi ştiinţifice, iar multora li s-au 

decernat premii ştiinţifice şi / sau decoraţii. 

 
Festivitate de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa 

În tabelul 6 se prezintă situaţia ocupării posturilor pe funcţii didactice în ultimii cinci 

ani universitari (la 1 octombrie). În anul 2008/ 2009, cele 285 de posturi didactice vacante 

sunt suplinite de personal didactic titular şi de personal didactic asociat  –  constituit din  

121 de specialişti recunoscuţi pentru cunoştinţele profesionale şi experienţa acumulată, 

care contribuie la desfăşurarea adecvată a activităţii didactice. 

 

 Tabelul 6 Evoluţia personalului didactic titular (posturi: O - ocupate, V - vacante, T - total) 

Anul 

univ. 

Total din care: Profesori Conferenţiari Şefi de lucrări Asistenţi Preparatori 

post. O V T O V T O V T O V T O V T O V 

2004/5 1.359 1.034 325 400 312 88 274 249 25 372 229 143 205 151 54 65 50 15 

2005/6 1.290 1.005 285 387 282 105 268 244 24 348 233 115 183 145 38 44 41 3 

2006/7 1.121 881 240 327 258 69 255 230 25 311 228 83 184 135 49 44 30 14 

2007/8 1.115 852 263 261 241 20 253 225 28 320 217 103 239 141 98 42 28 14 

2008/9 1.123 839 285 252 234 18 261 227 34 315 201 114 253 151 103 42 26 16 

Festivitate de decernare a titlului de 
Doctor Honoris Causa
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personal didactic asociat  –  constituit din  121 de specialişti recunoscuţi 
pentru cunoştinţele profesionale şi experienţa acumulată, care contribuie la 
desfăşurarea adecvată a activităţii didactice.

Tabelul 6 Evoluţia personalului didactic titular (posturi: O - ocupate, V - 
vacante, T - total)

Anul 
univ.

Total din care: Profesori Conferenţiari Şefi de lucrări Asistenţi Preparatori

post. O V T O V T O V T O V T O V T O V

2004/5 1.3591.034 325 400 312 88 274 249 25 372 229 143 205 151 54 65 50 15

2005/6 1.2901.005 285 387 282 105 268 244 24 348 233 115 183 145 38 44 41 3

2006/7 1.121 881 240 327 258 69 255 230 25 311 228 83 184 135 49 44 30 14

2007/8 1.115 852 263 261 241 20 253 225 28 320 217 103 239 141 98 42 28 14

2008/9 1.123 839 285 252 234 18 261 227 34 315 201 114 253 151 103 42 26 16

La Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi , evaluarea cadrelor 
didactice este organizată pe trei paliere: autoevaluarea, evaluarea colegială, 
evaluarea de către studenţi. Evaluarea este organizată anual, fiind bazată 
pe criterii obiective legate de întreaga activitate desfăşurată în universitate.

Cadrul didactic se autoevaluează şi este evaluat anual de către şeful de 
catedră.

Evaluarea colegială este obligatorie şi periodică. Există, pentru fiecare 
catedră şi departament, o comisie de evaluare anuală a performanţelor 
didactice şi de cercetare ale fiecărui cadru didactic/cercetător şi un raport 
anual privind calitatea personalului didactic şi de cercetare. În ceea ce 
priveşte evaluarea personalului didactic de către studenţi se precizează 
existenţa unui formular de evaluare de către studenţi a tuturor cadrelor 
didactice, aprobat de Senat, care se aplică opţional după fiecare ciclu 
semestrial de instruire şi ale cărui rezultate sunt confidenţiale, fiind accesibil 
doar decanului, rectorului şi persoanei evaluate. Rezultatele evaluării 
cadrelor didactice de către studenţi sunt discutate individual, prelucrate 
statistic, pe catedre, facultăţi şi universitate, şi analizate la nivel de facultate 
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şi universitate în vederea transparenţei şi a formulării de politici privind 
calitatea instruirii.

II.4.5. Resurse de învăţare si servicii studenţeşti

Universitatea asigură resurse de învăţare (manuale, tratate, referinţe 
bibliografice, crestomaţii, antologii etc.) pentru fiecare program de studiu în 
biblioteci, centre de resurse etc., în format clasic sau electronic şi gratuit. 

Biblioteca universităţii dispune de un număr corespunzător de volume 
din ţară şi străinătate şi de abonamente la principalele reviste de specialitate 
din ţară şi străinătate pentru fiecare disciplină care defineşte un program 
de studiu. Biblioteca are un program şi resurse de procurare a cărţilor şi 
revistelor. Biblioteca dispune de un număr suficient de abonamente la 
publicaţii şi periodice româneşti şi 
străine, corespunzător misiunii(lor) 
asumate. Biblioteca a desfăşurat 
de-a lungul timpului, intense 
schimburi de publicaţii, mai ales prin 
intermediul Buletinului Institutului 
Politehnic Iaşi. Actualmente 
Biblioteca îşi desfăşoară activitatea 
în şapte biblioteci filiale şi şase 
biblioteci ale facultăţilor de profil 
şi deţine un fond impresionant de  
documente – aprox. 1.000.000 şi 
peste 300.000 documente tehnice acoperind practic toate specializările din 
domeniul ştiinţei, tehnologiei, economiei şi legislaţiei. Un aspect demn de 
relevat este şi efortul de automatizare al instituţiei, biblioteca fiind dotată atât 
cu echipament hardware cât şi software de înaltă performanţă. Biblioteca 
Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi are angajaţi un număr de 37 
bibliotecari din care 25 sunt bibliotecari cu studii superioare cu următoarele 
pofile: 15 studii superioare tehnice – ingineri, 10 profesori, din care patru studii 
superioare umaniste – filologie şi şase studii superioare umaniste alte pofile. 
Din totalul de 25 bibliotecari cu studii superioare un număr de cinci au cursuri 
postuniversitare de biblioteconomie, şapte au cursuri iniţiere profesională 
pentru bibliotecari, opt au cursuri perfecţionare de biblioteconomie.

Inaugurarea Sălii de conferinţe
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Universitatea dispune de 
programe de stimulare a studenţilor 
cu performanţe înalte în învăţare şi 
de recuperare a celor cu dificultăţi 
în învăţare. Au fost stimulaţi 
studenţii participanţi şi premianţi 
la concursuri internaţionale de 
matematică. De asemenea, 
sunt premiaţi studenţii premiaţi 
la concursurile profesionale, la 
fazele locale şi naţionale, precum 
şi studenţii premiaţi la sesiunile 
cercurilor ştiinţifice studenţeşti. Universitatea sprijină studenţii proveniţi din 
casele de copii şi, de asemenea, a sprijinit studenţi care au dificultăţi de 
învăţare, ori de câte ori a fost nevoie 

În  fiecare an, un număr de studenţi cu performanţe didactice deosebite, 
precum şi cadre didactice se deplasează la universităţile partenere din 
străinătate în cadrul Programului European Lifelong  sau în alte programe 
internaţionale (tabelul 7)

Tabelul 7 Dinamica mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice

2004 2005 2006 2007 2008

1. Mobilităţi cadre didactice

- Program Socrates/Erasmus 39 38 63 47 44

Leonardo da Vinci 124 21 40 27 27

Alte programe -  AUF, Marie Curie, burse 
doctorale, profesor invitat 21 136 39 68 72

Participări conferinţe 98 250 224 334 342

- Întâlniri de lucru, stagii de cercetare 56 102 88 201 207

TOTAL 340 554 449 680 692

2. Mobilităţi studenţi

- Programe Socrates/Erasmus 117 111 125 116 103
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Biblioteca universităţii dispune de un număr corespunzător de volume din ţară şi 

străinătate şi de abonamente la principalele reviste de specialitate din ţară şi străinătate 

pentru fiecare disciplină care defineşte un program de studiu. Biblioteca are un program 

şi resurse de procurare a cărţilor şi revistelor. Biblioteca dispune de un număr suficient de 

abonamente la publicaţii şi periodice româneşti şi străine, corespunzător misiunii(lor) 

asumate. Biblioteca a desfăşurat de-a lungul timpului, intense schimburi de publicaţii, mai 

ales prin intermediul Buletinului Institutului Politehnic Iaşi. Actualmente Biblioteca îşi 

desfăşoară activitatea în șapte biblioteci filiale şi șase  biblioteci ale facultăţilor de profil şi 

deţine un fond impresionant de  documente – aprox. 1.000.000 şi peste 300.000 

documente tehnice acoperind practic toate specializările din domeniul ştiinţei, tehnologiei, 

economiei şi legislaţiei. Un aspect demn de relevat este şi efortul de automatizare al 

instituţiei, biblioteca fiind dotată atât cu echipament hardware cât şi software de înaltă 

performanţă. Biblioteca Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi are angajaţi un 

număr de 37 bibliotecari din care 25 sunt bibliotecari cu studii superioare cu următoarele 

pofile: 15 studii superioare tehnice – ingineri, 10 profesori, din care patru studii superioare 

umaniste – filologie şi șase  studii superioare umaniste alte pofile. Din totalul de 25 

bibliotecari cu studii superioare un număr de cinci au cursuri postuniversitare de 

biblioteconomie, șapte  au cursuri iniţiere profesională pentru bibliotecari, opt au cursuri 

perfecţionare de biblioteconomie. 

 
Biblioteca Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi 

 

Universitatea dispune de programe de stimulare a studenţilor cu performanţe înalte 

în învăţare şi de recuperare a celor cu dificultăţi în învăţare. Au fost stimulaţi studenţii 

participanţi şi premianţi la concursuri internaţionale de matematică. De asemenea, sunt 

premiaţi studenţii premiaţi la concursurile profesionale, la fazele locale şi naţionale, 
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Alte programe 19 18 9 6 16

TOTAL 146 134 149 132 119

II.4.6. Baza de date pentru asigurarea internă a calităţii

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi are un sistem informatic 
care facilitează colectarea, prelucrarea şi analiza datelor şi  informaţiilor 
relevante pentru evaluarea şi  asigurarea instituţională a calităţii. 

Instituţia  culege informaţii despre starea calităţii în alte universităţi din 
ţară şi străinătate, cu care se compară şi, pe baza cărora, formulează în mod 
diferenţiat repere.

II.4.7. Transparenţa informaţiilor de interes public

Instituţia are un sistem informatic care facilitează colectarea, prelucrarea 
şi analiza datelor şi informaţiilor relevante pentru evaluarea şi asigurarea 
instituţională a calităţii.

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. 

Informaţia oferită de pagina web a Universităţii Tehnice „Gheorghe 
Asachi” din Iaşi este comparabilă cu cea oferita de principalele universităţi 
tehnice de prestigiu. 

Fiecare facultate are propria sa pagină web. Adresele paginilor web 
ale facultăţilor sunt listate pe pagina principală a universităţii. În cuprinsul 
acestora sunt prezentate catedrele din facultăţi, cu toate datele relevante 
(personal academic, incluzând CV-ul fiecăruia, dotarea cu aparatură 
de cercetare, principalele preocupări ştiinţifico-tehnice, inclusiv lista de 
lucrări ştiinţifice, brevete, cărţi etc.). Un loc important îl ocupă prezentarea 
programelor analitice corespunzătoare fiecărei specializări, astfel încât 
studenţii să cunoască în detaliu programul de studiu. 

În unele facultăţi paginile proprii cuprind orarele la zi, ca şi numeroase 
cursuri scrise în format electronic, redactate de către cadrele didactice din 
respectiva facultate. 
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II.4.8. Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii 
educaţiei

Procedurile şi activităţile de evaluare privind calitatea educaţiei au fost 
elaborate şi aprobate de Senatul universitar. Comisia elaborează raportul 
anual de evaluare internă şi îl face public prin afişare sau publicare, inclusiv 
în format electronic, şi formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii 
educaţiei

Instituţia 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. Membrii CEAC şi DEAC participă la diverse programe 
şi manifestări interne şi internaţionale prin care se facilitează schimbul de 
informaţii în domeniul calităţii.
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III. CONCLUZII

Din documentul principal elaborat de membrii comisiei – fişa vizitei, (atât 
la nivel instituţional cât şi la cele 10 programe de studii) - a rezultat că toate 
cerinţele normative obligatorii sunt îndeplinite, atât pentru instituţie, cât şi 
pentru programele evaluate, conform Fişei Vizitei, partea a) „Verificarea 
Îndeplinirii Cerinţelor Normative Obligatorii” (cu o singură excepţie - la 
programul de studii „Măsurători Terestre şi Cadastru” unde unele cerinţe 
referitoare la personalul didactic de specialitate sunt îndeplinite parţial). 
Totodată, s-a constatat că indicatorii de performanţă sunt îndepliniţi, fie la 
valorile minime, fie la nivelul referinţa 1/referinţa 2, conform Fişei Vizitei, 
partea b), „Standarde şi Indicatori de Performanţă”.

Din analiza fişelor de evaluare ale îndeplinirii standardelor specifice 
în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti şi arhitectură precum şi din 
analiza rapoartelor sintetice a celor 10 programe de studii a rezultat că sunt 
îndepliniţi toţi indicatorii cantitativi şi calitativi aferenţi misiunii programelor, 
a conţinutului învăţământului, a rezultatelor învăţării, a bazei materialele 
dedicată programelor de studii ceea ce demonstrează că universitatea poate 
să asigure derularea în condiţii foarte bune a procesului de predare-învăţare. 
În ceea ce priveşte personalul didactic şi posturile didactice menţionăm că, 
în afara excepţiei precizate (la programul de studii „Măsurători Terestre şi 
Cadastru” unde unele cerinţe referitoare la pregătirea iniţială şi competenţele 
personalului didactic de specialitate sunt realizate parţial) toate celelalte 
programe de studii au îndeplinit exigenţele şi standardele impuse. 

Experţii evaluatori implicaţi în procesul de evaluare au arătat în rapoartele 
lor de sinteză la punctele tari (Strengths) şi oportunităţi (Opportunities) 
completând astfel argumentele enumerate în fişa vizitei şi fişa de evaluare 
a îndeplinirii standardelor specifice că Universitatea Tehnică „Gheorghe 
Asachi” din Iaşi asigură derularea tuturor activităţilor de educaţie şi cercetare 
prin apelarea la cele mai bune practici rezultate din propria experienţă sau 
sistematizate pe baza schimburilor de experienţă cu universităţi similare din 
lume.

În activitatea desfăşurată comisia a confruntat informaţiile din raportul 
de autoevaluare cu privire la infrastructura academică cu documentele 
justificative solicitate serviciilor de resort din cadrul universităţii, probându-
se astfel veridicitatea acestora.
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Echipa de evaluatori a apreciat deosebit modul exemplar în care 
gazdele vizitate au răspuns cu promptitudine tuturor solicitărilor de 
informaţii suplimentare, precum şi disponibilitatea şi angajamentul 
Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi de a continua aplicarea 
reformelor necesare în vederea asigurării unui învăţământ universitar 
modern, care să corespundă exigenţelor naţionale şi europene în acest 
domeniu.

Apreciem, de asemenea, impactul pozitiv pe care îl au experţii 
independenţi în evaluarea internă a calităţii, reprezentaţi de angajatorii 
absolvenţilor, precum şi contactele constante pe care universitatea le 
menţine cu absolvenţii, în scopul identificării celor mai potrivite mijloace de 
a îmbunătăţi calitatea programelor de studii, în special în ceea ce priveşte 
creşterea eficienţei activităţilor practice.
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IV. RECOMANDĂRI

În urma desfăşurării procesului de evaluare externă, Comisia de evaluare 
instituţională a transmis printr-o scrisoare adresată Universităţii Tehnice 

“
Gheorghe Asachi” din Iaşi următoare recomandări

1) Reformularea misiunii universităţii prin care să se precizeze
• domeniul fundamental de „creare şi valorificare a cunoaşterii” 
• anvergura universităţii ( locală, regională, naţională)
• scopul cercetării

2) Completarea Cartei Universităţii în acord cu hotărârile Senatului 
cu referire la instituirea funcţiei de preşedinte şi a atribuţiilor 
acesteia precum şi cu prevederile regulamentului de funcţionare 
a structurilor şi funcţiilor de conducere.

3) Completarea Regulamentului de Ordine Interioară cu toate 
aspectele referitoare la organizarea, în întregime, a Universităţii 
(direcţiile, departamentele şi compartimentele funcţionale).

4) Stabilirea unui Plan de măsuri pentru programul de studii 
universitare de licenţă “Măsurători terestre şi cadastru” unde 
cerinţele referitoare la personalul didactic de specialitate sunt 
îndeplinite parţial (a se vedea Fişa vizitei) ceea ce a condus la 
acordarea calificativului de încredere limitată.

5) Definirea mai clară a direcţiilor de cercetare la nivel de universitate.
6) Îmbunătăţirea comunicării dintre studenţi şi conducerea unor 

facultăţi şi a Universităţii în alegerea disciplinelor opţionale, 
a stabilirii orarului, etc. - aspect rezultat în baza întâlnirilor 
directe cu studenţii (raportul studenţilor UTI nu conţine nici o 
apreciere asupra evaluării universităţii şi a programelor de studii 
rezumându-se la prezentarea activităţilor ligilor studenţeşti).

7) Abordarea activităţii de practică în concordanţă cu Legea 
Practicii şi a Normelor metodologice (ex. înfiinţarea unei structuri 
de coordonare de practici la nivelul universităţii cu atribuţii 
inclusiv de atragere de surse de finanţare şi de identificare a unor 
oportunităţi din partea angajatorilor, în scopul susţinerii unei părţi a 
activităţilor practice).

8) Necesitatea auditului extern periodic pentru situaţia financiară a 
instituţiei şi ameliorarea funcţionării auditului intern.
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9) Punerea la punct a unui sistem integrat de evidenţă a absolvenţilor 
angajaţi.

10) Implicarea structurilor de conducere, colectivelor de cercetare 
ale universităţii în problematica oraşului şi a regiunii.

11) Creşterea competenţelor complementare ale absolvenţilor, 
rezultată şi în urma discuţiilor cu angajatorii, prin lărgirea abilităţilor 
de comunicare, inclusiv în limba engleză ale absolvenţilor precum 
şi a cunoştinţelor în domeniul legislaţiei managementului şi 
marketingului, utilizându-se şi disponibilităţile unor angajatori de a 
sprijini astfel de eforturi.

12) Implicarea specialiştilor unor firme reprezentative în domeniu în 
construcţia curriculei la anumite programe de studii universitare 
de masterat de aprofundare în domeniul studiilor de licenţă. 
(Angajatorii au relevat necesitatea existenţei unor cursuri de 
aprofundare a metodelor moderne de cercetare şi mai multe cursuri 
aplicative).

13) Îmbunătăţirea procesului educaţional prin aplicarea unor măsuri 
specifice facultăţilor menţionate în fişele vizitei şi cele de evaluare 
(promovarea cadrelor didactice de specialitate la programele de studii 
universitare de licenţă Arhitectură şi Măsurători Terestre şi Cadastru, 
insuficienţa/dificultatea pregătirii practice la programele de studii 
Tehnologia Tricotajelor şi Confecţiilor, Construcţii Civile, Industriale şi 
Agricole, Chimia şi Ingineria Substanţelor Organice, etc.).

14) Implementarea unui sistem de tutoriat-îndrumare cu rol şi de 
consiliere în alegerea disciplinelor opţionale.

15) Adoptarea unor măsuri pentru prevenirea eventualelor cazuri de 
plagiat şi copiat de către unele cadre didactice şi studenţi.

16) Se impune o participare reală a studenţilor la activităţile decizionale.
17) Respectarea cu stricteţe a procedurilor de acordare a gradaţiilor şi 

salariilor de merit.
18) La promovarea cadrelor didactice se impune un accent mai mare 

pe competenţa şi performanţele ştiinţifice ale fiecărui candidat.
19) Realizarea unei atmosfere academice între cadrele didactice şi 

studenţi.
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V. CALIFICATIV ACORDAT INSTITUŢIEI

Prin adresa nr 13151/21.07.2009 Universitatea Tehnică „Gheorghe 
Asachi” din Iaşi formulează un răspuns la cele semnalate de către Comisia 
instituţională ARACIS stabilindu-se concret pentru fiecare recomandare 
măsuri ce se impun. 

În consecinţă Consiliul ARACIS în urma şedinţei din data de 30 iulie 2009 
acordă calificativului „grad de încredere ridicat” Universităţii Tehnice 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Totodată, urmează ca programul de studii Măsurători Terestre şi 
Cadastru, care a primit calificativul de încredere limitată să fie reevaluat la 
un an după publicarea raportului asupra instituţiei prin depunerea la ARACIS 
a unui dosar în vederea evaluării periodice.
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În cadrul proiectului „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România 
în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel 
de sistem şi instituţional” au fost publicate următoarele lucrări:

Nr. 1/2009 - Indicatori primari şi secundari pentru evaluarea calităţii
Nr. 2/2009 -  Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  

 Universitatea „Politehnica” din Timişoara
Nr. 3/2009 -  Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  

 Universitatea din Piteşti
Nr. 4/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
   Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti
Nr. 5/2009 - Primary and secondary indicators for quality evaluation
Nr. 6/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
   Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Nr. 7/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
   Universitatea din Bucureşti
Nr. 8/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
   Universitatea din Craiova
Nr. 9/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
   Universitatea „Valahia” din Târgovişte
Nr. 10/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
   Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
Nr. 11/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
   Universitatea „Bioterra“ din Bucureşti
Nr. 12/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
   Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti
Nr. 13/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
   Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
Nr. 14/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
   Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
Nr. 15/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
   Universitatea Tehnică 

“
Gheorghe Asachi“ din Iaşi


