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I. EDUCAȚIE 
 

I.1. Programe de licență: 
Conform HG 1093/2009 și HG 631/2010 Universitatea “Petre Andrei” din Iași are un 

număr de 3 specializări acreditate - Drept, Finanțe și bănci forma de învățământ Zi, 

Psihologie - și un număr de 7 specializări autorizate provizoriu – Asistență Socială; 

Sociologie; Economia comerțului, turismului și serviciilor, formele de învățământ Zi și FR; 

Finanțe și bănci, forma de învățământ FR; Contabilitate și informatică de gestiune, forma de 

învățământ Zi; Științe Politice. Situația detaliată a specializărilor la nivel licență care 

funcționează în cadrul Upa din Iași este detaliată ăn tabelul de mai jos: 

 

Nr. 
crt. 

Facultatea  
Domeniul de 

licenţă 

Specializarea  
acreditată  (A) sau autorizată  
să funcţioneze provizoriu (AP) 

Forma de 

organizare 
Număr  

de credite 

1. 
Asistenţă Socială şi 

Sociologie 

Asistenţă 

Socială 
Asistenţă socială AP Zi 180 

Sociologie Sociologie AP Zi 180 

1. Facultatea de Drept  Drept Drept A Zi 240 

 
2. 

 

  

Facultatea  de 
Economie  

Finanţe Finanţe şi bănci A/AP Zi/FR 180 

Contabilitate 
Contabilitate şi 

informatică de gestiune 
AP Zi 180 

Administrarea 

afacerilor 
Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 
AP/ 

AP 
Zi/FR 180 

3. 
Facultatea de 
Psihologie şi 

Ştiinţele Educaţiei 
Psihologie Psihologie A Zi 180 

4. 
Facultatea de 

Ştiinţe Politice şi 

Administrative 
Ştiinţe politice Ştiinţe politice AP Zi 180 
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Strategia pe termen scurt a universității , parte a strategiei UPA (document postat pe 

site), prevede acreditarea unor programe de studii la nivel licență (în special în domeniul 

economic) la forma de învățământ ID și/sau FR precum și a alocațiilor. 

În ceea ce privește numărul de candidați admiși la examenul de admi tere organizat 

pentru anul universitar 2010/2011 se remarcă o creștere a numărului de candidați cu 64 față 

de anul universitar 2009/2010: 

- anul 2009/2010 –1081 candidați declarați admiși în anul I; 

- anul 2010/2011 - 1145 candidați admiși în anul I (conform o rdinelor de 

înmatriculare). 

Unii dintre candidații declarați admiși nu au achitat taxele de școlarizare la termenele 

fixate prin decizie de Birou Senat și au fost exmatriculați. 

În anul 2010, la un an după revenirea la normalitate,  s-a înregistrat o diminuare cu 

până la 25% a numărului studenților examatriculați, după cum urmează: în anul 2010 au fost 

exmatriculați 619 de studenți iar în anul 2009 au fost exmatriculați 835 de studenți. 

 

Promovabilitatea la absolvire 
Gradul de promovare al examenului de licență a rămas de peste 90% și în 2010, 

procentul de promovabilitate înregistrând diferențe mici față de anul 2009. 

 

Nr. 

crt. 

Facultatea Promoția Nr. total 

absolvenți 

Nr. 

absolvenți 

care au 

promovat 

examenul de 

licență 

Procentul 

absolvenților 

care au susținut 

examen de 

licență 

1. Psiholgie și Științele Educației: 2009 295 285 96,61% 

2010 210 193 91,90% 

2. Asistență Socială și Sociologie  2009 186 179 96,24% 

2010 142 132 92,96% 

3. Economie ECTS                                  2009 

 

Zi 69 53 76,81% 

FR 88 78 88,63% 

2010 

 

Zi 91 87 95,61% 

FR 48 48 100% 

Finanțe și bănci 2009 Zi 58 58 100% 
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FR 148 146 98,65% 

2010 Zi 66 66 100% 

FR 84 79 94,05% 

Contabilitate și  

informatică de gestiune 

2009      65 65 100% 

2010         50 47 94% 

4. Drept 2009 286 259 89,51% 

2010 217 186 85,71% 

5. Științe Politice și Administrative 2009 65 58 89,23% 

2010 69 53 76,81% 

Procentul de promovabilitate al examenului de licență este de 100%. 

 

I.2. Programe de master, organizate în baza Ordinului MECI nr. 

5356/2009. 

 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei: 
• Comunicare, creativitate şi competenţe psihosociale în organizaţii – 4 semestre;  

• Evaluare psihologică şi psihoterapii recuperatorii - 4 semestre;  

• Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională - 4 semestre;  

• Managementul resurselor umane - 4 semestre;  

• Psihologie clinică - 4 semestre;  

• Psihologie politică şi leader-ship în administraţie - 4 semestre;  

• Consiliere psihosocială în probaţiune, mediere și securitate privată - 4 semestre;  

• Protecţia copilului abuzat şi neglijat - 4 semestre;  

• Management educaţional - 4 semestre. 

 

Facultatea de Economie: 
• Managementul economico – financiar european – 4 semestre;  

• Operaţiuni şi management bancar – 4 semestre;  

• Finanţe şi administraţie publică - 4 semestre;  

• Audit şi management financiar contabil - 4 semestre. 

 

Facultatea de Drept: 
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• Drept european - 4 semestre;  

• Dreptul afacerilor - 3 semestre;  

• Ştiinţe penale - 3 semestre;  

• Dreptul administraţiei publice - 3 semestre. 

În anul 2011 unul dintre obiectivele conducerii este acreditarea unui număr cât mai 

mare de programe de masterat şi înfiinţarea unor noi programe de masterat care să răspundă 

cerinţelor potenţialilor masteranzi şi angajatori. 

Nr. candidaţi declaaraţi admişi la programe de ciclul II:  

- Anul 2009/2010: 714; 

- Anul 2010/2011: 727 (conform cifrelor trimise la ARACIS). 
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II. CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 
 II.1. Strategia cercetării științifice 

• Raportându-ne la tipologia instituţiilor universitare realizată prin utilizarea criteriului 

cercetării ştiinţifice, opţiunea noastră strategică este pentru o instituţie de 

învăţământ superior axată pe cercetare. Domeniile de specializare în cadrul cărora 

noi organizăm programele de studiu permit o relativ rapidă obţinere şi integrare a 

rezultatelor cercetării în procesul didactic. O parte a activităţii noastre, în ideea 

asumării responsabilităţii sociale, este reprezentată de implementarea de proiecte 

sociale. Şansele de obţinere a finanţării pentru acestea sunt mult crescute atunci când 

sunt fundamentate pe rezultate ale unor cercetări ştiinţifice. 

La nivelul Universităţii strategia pe termen lung privind cercetarea ştiinţifică este  

operaţionalizată prin programe de cercetare pe termen mediu şi scurt. Aceste programe au 

fost dezvoltate prin intermediul planurilor de cercetare ştiinţifică la nivel de facultăţi, catedre 

şi programe de studiu, plecând de la temele de cercetare individuală sau de grup de cercetare. 

 

II.2. Organizarea cercetării științifice  

• În cadrul Senatului funcţionează Comisia pentru Cercetarea Ştiinţifică, ce are ca 

prim scop orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică în concordanţă cu strategia 

Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, a programelor naţionale, precum şi a celor 

internaţionale de cercetare.  

De asemenea, din structura UPA din Iaşi face parte şi Departamentul de cercetare 

ştiinţifică, ce îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Cartei Universităţii şi 

cu prevederile propriului regulament de funcţionare.  

La nivelul fiecărei facultăţi, în cadrul Consiliului Profesoral s-a înfiinţat  comisia ce se 

ocupă de cercetarea ştiinţifică, în atribuţiile acesteia intrând elaborarea strategiei privind 

cercetarea, a planurilor operaţionale de implementare a strategiei, a rapoartelor de activitate 

precum şi a proceselor verbale aferente şedinţelor Comisiei. 

• În cadrul UPA din Iaşi, fiecare cadru didactic a desfăşurat şi activitate de cercetare, în 

legătură directă cu etapele specifice parcurse în carieră. Temele anuale de cercetare 

individuală au fost integrate strategiei instituţionale şi s-au orientat potrivit 

priorităţilor indicate în documentele de sinteză (planuri strategice, planuri manageriale 
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ş.a.). Legătura directă dintre actul didactic şi cercetarea ştiinţifică a condus la 

înfiinţarea, în timp, a mai multor structuri dedicate cercetării.  

Punctual, acestea sunt:  

1. Centrul de Investigaţii Sociale, al cărui domeniu de interes se constituie din 

ştiinţele sociale, în principal sociologia şi asistenţa socială.  

2. Centrul de Cercetări Juridice, care îşi propune să urmărească cercetarea 

ştiinţifică inter şi pluri disciplinară, fenomenul juridic, studierea şi perfecţionarea dreptului, 

privit în perspectivă istorică şi de drept comparat. Membrii acestui centru au publicat în anul 

universitar 2009/2010 un număr de 33 de articole.  

3. Centrul pentru studii de Economie Regională, ce desfăşoară activităţi de 

cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniile politicilor economice regionale, 

dezvoltării regionale, economiei comerţului, turismului şi serviciilor în context regional, 

management economico-financiar în context regional şi altor subdomenii conexe;  

4. Centrul de Studiere a Relaţiilor Internaţionale;  

5. Centrul de Cercetări Politice şi Administrative;  

6. Centrul de Cercetare în domeniul Resurselor Umane ce se defineşte ca structură 

responsabilă de crearea şi asigurarea condiţiilor optime de dezvoltare a resurselor umane, în 

perspectiva valorificării integrale a potenţialului lor. CRU îndeplineşte atribuţii, sarcini şi 

 responsabilităţi în domeniul resurselor umane, formării şi pregătirii profesionale. 

 

II.3. Valorificarea cercetării 
• Maniera principală de valorificare a rezultatelor cercetării este dată de integrarea 

acestora în activitatea didactică. Structurarea informaţiilor a fost facilitată de 

pregătirea lucrărilor pentru prezentare la manifestări ştiinţifice şi pentru tipărire în 

publicaţii de profil. În perioada lunii iunie a anului 2010 s-a derulat manifestarea 

intitulată Zilele “Petre Andrei”. În cadrul acestora au fost organizate mese rotunde, 

workshop-uri, sesiuni de informare etc.  

Principala manifestare ştiinţifică a UPA din Iaşi a fost reprezentată de Sesiunea anuală 

de comunicări ştiinţifice „Dimensiuni Contemporane ale Dezvoltării. Fundalul Românesc al 

Sincronizării Europene”, organizată pe 4 – 5 iunie 2010. Lucrările prezentate în cadrul 

sesiunii constituie baza prioritară de selecţie a lucrărilor care sunt publicate în Anuarul UPA 

din Iaşi. În 2009 Anuarul UPA din Iaşi a ajuns la tomul al IV lea, tomul al V-lea fiind în curs 

de publicare. (fiind citat în baza internațională de date Copernicus) 
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Dintre publicaţii, menţionăm şi apariţia Jurnalului de studii juridice, care este un 

forum de dezbateri şi cercetări academice pe următoarele domenii de interes: drept 

internaţional, drept european, drept comparat, drept intern, practică judiciară comentată, 

recenzii de carte de specialitate, dar şi din domenii conexe dreptului, precum şi Economia 

XXI, revistă editată de către Facultatea de Economie, ce apare trimestrial. 

Dar cercetarea ştiinţifică s-a materializat şi prin publicaţii ştiinţifice, studii şi articole 

în reviste de specialitate de către cadrele didactice ale UPA din Iaşi, acestea centralizându-se 

într-un număr aproximativ de 50 de lucrări. 

 

 

II.4. Cercetarea științifică la nivel de facultăți/specializări 
 

A. Facultatea de Asistenţă Socială şi Sociologie: 
1.  Granturi de cercetare câştigate prin competiţie naţională sau 

internaţională (strategice): 4. 

• Proiect strategic POS DRU/FSE, ID 4775 “Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului 

Teritorial pentru Ocupare şi Incluziune Socială regiunea Nord-Est”, proiect contractat 

de Fundaţia Academică “Petre Andrei” din Iaşi, finanțare FSE POSDRU, 2008 -2011 

(Director conf.univ.dr Anca Tompea – Universitatea „Petre Andrei” din Iași asigură 

managementul proiectului prin conf.univ.dr. Anca Daniela Tompea și conf.univ.dr. 

Sorin Bocancea, reprezent legal prof.univ.dr. Doru TOMPEA). 

• Proiect strategic FSE/POSDRU – ID 3858 – „Cooperare Regională pentru Excelență 

în Antreprenoriat”, finanțare FSE POSDRU, 2008-2011, manager proiect 

Conf.univ.dr Tudor Pitulac, reprezentant legal prof.univ.dr. Doru TOMPEA. 

• MATRA FLEX, Crearea sistemului naţional integrat de reabilitare a consumatorilor 

de droguri ce au săvârşit fapte penale, Grant, 99.000 Euro, implementare în 

decembrie 2008 – 31 martie 2010 (Manager proiect: Lect. Univ. dr. Victor 

Nicolăescu), 

• 4. POSDRU 6.1. – FSE, Integrat – Resurse pentru femeile și grupurile Roma excluse 

social, Proiect strategic, 16.448.530 Ron, Manager proiect, implementare 1 iunie 2010 

– 31 mai 2013, (Lect. Univ. dr. Victor Nicolăescu). 
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2. Contracte de cercetare internaţionale:  

• Conf. univ. dr. Anca Tompea, Asist.univ. drd. Alexandru Bodnariu, în cadrul 

proiectului POSDRU „Formarea continuă a profesorilor de matematică și științe 

economice în societatea cunoașterii”, aplicant Universitatea „Andrei Șaguna” din 

Constanța, partener Universitatea „Petre Andrei” din Iași, reprezentant legal 

prof.univ.dr. Doru TOMPEA, valoarea proiectului: 18.419.186 RON.  

• European Network On Exchange Early Detection Drug - Consumption,  

Nr. contact - 2008 - 3354 / 001 - 001, codul proiectului - 142375 

LLP-1-2008-1-ES-COMENIUS –CMP, 2008-2010 (Director de proiect: Conf. univ. 

dr. Anca Tompea, Expert Asist. univ. drd. Alex Bodnariu).  

• Proiect POSDRU „Absolvenții și piața muncii”, aplicant UEFISCU , partener 

Universitatea „Petre Andrei” din Iași, reprezentant legal prof.univ.dr. Doru TOMPEA. 

 

3. Proiecte depuse, în curs de evaluare 
• „ESCA” – European Senior Citizen Active Charity Work, aplicant Asociația 

Campushab Italia, partener Universitatea „Petre Andrei” din Iași, depus în 2010 direct 

la Comisia Europeană, valoarea proiectului: 330.000 euro. 

• „10 pentru comunitate” – depus în 2011 POSDRU 6.1., Axa „Dezvoltarea economiei 

sociale”, aplicant Universitatea „Petre Andrei” din Iași, buget 2.135.925 RON. 

• „Curriculum și Tehnologie pentru Competențe”, aplicant Școala „Ion Ghica” Iași, 

partener Universitatea „Petra Andrei” din Iași,  proiect POSDRU , valoarea proiectului 

580.000 RON. 

• Semnarea protocolului de colaborare cu MAI și ANFP 

 

4. Contracte de cercetare naţionale: 4 (sunt trecute RMU şi CRID): 

• Proiectul Registrul Matricol Unic (RMU), nr. contract POSDRU/2/1.2/S/5, proiect 

finanţat de Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial 

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), 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”, secţiunea “Universitatea pentru viitor”. 

• Centrul de Resurse de Informare şi Documentare UPA din cadrul proiectului 

Informare corectă – cheia recunoaşterii studiilor, cod POSDRU/2/1.2/S/6, proiect 
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finanţat din fonduri structurale obţinute în cadrul cererii de propuneri de proiecte 

strategice POS DRU “Universitate pentru viitor” aprobat de către Autoritatea de 

Management POS DRU 

• Strategii privind reconversia profesională în judeţul Iaşi, fundamentate pe analiza 

modificărilor structurale ale pieţei forţei de muncă, Cercetare finanţată de Fundaţia 

Capitalului Moldovei – Iaşi, 2010; 

• Paradigme transdisciplinare în investigarea şi interpretarea realităţii sociale, 

economice şi politice din lumea contemporană, Execuţia proiectului de cercetare 

ştiinţifică: Managementul creativităţii ca ilustrare a metodologiei transdisciplinare, 

Proiect finanţat de: Fundaţia Internaţională Ştefan Lupaşcu – pentru Ştiinţă şi Cultură 

– Iaşi, perioada de desfăşurare - 2010. 

 

5. Participări la conferinţe internaţionale: 7 

 

6. Participări la manifestări ştiinţifice naţionale: 25 

 

7. Cărţi publicate: 11 

 

8. Lucrări publicate: 17 

 

9. Cursuri, manuale, material didactic: 1 

 

 

B. Facultatea de Drept 

• 40 de articole ştiinţifice 

• 2 suporturi de curs 

• Participări la 25 de conferinţe naţionale şi internaţionale 

• 3 Monografii 
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C. Facultatea de Economie 
• Cercetare postdoctorală:  Realizarea unei cercetări științifice performante este un 

obiectiv permanent urmărit de cadrele didactice de Facultatea de Economie, dovadă în 

acest sens stând numărul mare de cadre didactice participante la proiectul ,,Studii Post 

- Doctorale în Economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită – 

SPODE” finanțat prin contractul nr. POSDRU/89/1.5/S/61755, încheiat între 

Academia Română şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) şi Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţia Organism Intermediar POSDRU 

(OIPOSDRU MECTS). Astfel, cinci cadre didactice (conf. dr. Blanaru A., conf. dr. 

Bulgariu C.  conf. dr. Calistru R., conf. dr. Costuleanu C., conf. dr. Lupu D.) au fost 

admise pentru Componenta II - Componenta de cercetare ştiinţifică economică post-

doctorală, a stagiului post-doctoral din cadrul Şcolii Post - Doctorale Academice în 

Economie., în timp ce opt cadre didactice (conf. dr. Boldureanu G., lect. dr. Bujor A., 

asist. dr. Cîndea I., lect. dr. Codreanu C., lect. dr. Diaconu M., conf. dr. Fătu V., lect. 

dr. Pricop O., lect. dr. Stan V.) au fost admise la ComponentaI I – Componenta de 

aprofundare a pregătirii de specialitate și interdisciplinare a aceluiași stagiu post – 

doctoral.  

• 31 cărţi şi capitole în cărţi 

• 63  de articole indexate în baze de date internaţionale de referinţă 

• 11  articole publicate în reviste sau volume din ţară recunoscute CNCSIS şi în reviste 

de specialitate din străinătate 

• 21 studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute 

din ţară şi din străinătate 

• 19  granturi – contracte de cercetare internaţionale sau naţionale obţinute prin 

competiţie 

• 1 contract de cercetare ştiinţifică încheiat cu mediul de afaceri în calitate de director 

de contract 

• 6 contract de cercetare internaţională sau naţională aflat în competiţie pentru anul 

2010 

• 22  lucrări ştiinţifice susţinute la diferite simpozioane şi sesiuni ştiinţifice 
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D.  Psihologie 
Cercetare postdoctorală 

DDiinn  mmaaii  22001100,,  UUnniivveerrssiittaatteeaa  „„PPeettrree  AAnnddrreeii””  ddiinn  IIaașșii  aarree  33  bbuurrssiieerrii  îînn  ccaaddrruull  pprrooiieeccttuulluuii 

„Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective”, cofinanțat de Uniunea 

Europeană, prin Fondul Social European – POS DRU, Axa 1.5., I.D. Project: 56815, aplicat 

de Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” din Iaşi, Academia Română şi 

Universitatea de Nord din Baia Mare. De la Facultatea de Psihologie a fost admisă 

conf.univ.dr. Livia Durac. 

 

Publicaţii ştiinţifice:  

• 9 cărţi cu autor unic;  

• 2 cărţi editate în regim de co-autor (prim autor);  

• 6 cărţi publicate în regim de coordonator;  

• 48 de studii publicate în volume colective (lucrări în volume care reunesc lucrările 

prezentate la conferinţe, congrese sau simpozioane naţionale sau internaţionale);  

• 24 studii şi articole publicate în diverse reviste de specialitate.  

 

  Participări (cu prezentări) la manifestări ştiinţifice:  

• 16 participări cu lucrări prezentate la sesiuni ştiinţifice, conferinţe şi simpozioane 

organizate în cadrul Universităţii ”Petre Andrei” din Iaşi;  

• 15 participări cu lucrări prezentate la sesiuni ştiinţifice, conferinţe şi simpozioane 

locale sau regionale;  

• 35 participări cu lucrări prezentate la conferinţe, congrese şi simpozioane naţionale;  

• 26 participări cu lucrări prezentate la conferinţe, congrese şi simpozioane 

internaţionale, organizate în România sau peste hotare  
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E. Ştiinţe Politice 
• Cercetare postdoctorală: 
• DDiinn  mmaaii  22001100,,  UUnniivveerrssiittaatteeaa  „„PPeettrree  AAnnddrreeii””  ddiinn  IIaașșii  aarree  33  bbuurrssiieerrii  îînn  ccaaddrruull  

pprrooiieeccttuulluuii „Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective”, 

cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul Social European – POS DRU, Axa 

1.5., I.D. Project: 56815, aplicat de Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. 

Zane” din Iaşi, Academia Română şi Universitatea de Nord din Baia Mare, de la 

Facultatea de Științe Politice au fost admiși conf.univ.dr. Daniel Șandru și 

conf.univ.dr. Sorin Bocancea. 

• cărţi autor unic: 7 

• cărţi – coordonator: 1 

• -studii publicate în volume colective: 18 

• alte publicaţii: 4 

• participări la manifestări ştiinţifice: 12 

• studii şi articole în reviste de specialitate: 15 

• participări la conferinţe, congrese şi simpozioane naţionale: 8 

• participări la conferinţe sau simpozioane internaţionale: 9 

• Participări la proiecte de cercetare/finanţare câştigate prin competiţii naţionale şi 

internaţionale: 11. 
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Tabel centralizator cercetare UPA din Iaşi 

 

Reviste: 2 reviste  

- Economia XXI 

- Jurnalul de studii juridice – revistă de categoria B+ 

- Anuarul Universităţii “Petre Andrei” din Iaşi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea / categorii Facultatea 
de 

Asistenţă 
Socială şi 
Sociologie 

Facultate
a de 

Drept 

Facultatea 
de 

Psihologie 
şi Ştiinţele 
Educaţiei 

Facultatea 
de 

Economie 

Facultatea 
de Ştiinţe 
Politice 

Tota
l 

Granturi  / contracte de cercetare 
câştigate prin competiţie 
naţională şi internaţională 

6   20 11 37 

Burse postdoctorale 1 - 1 13 3 18 
Contracte de cercetare naţionale 4     4 
Contracte de cercetare aflate în 

competiţie pentru 2010 
   6  6 

Participări la conferinţe 
internaţionale /naţionale 

7 /25 25 26/ 66 9/20 8/9 195 

Cărţi / capitole din cărţi 
publicate, autor unic, 

coordonator sau co - autor 

11 3 17 31 8 70 

Lucrări /articole  / studii 
ştiinţifice 

17 40 72 117 37 283 

Cursuri/manuale/material 
didactic 

1 2    3 
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III.DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ  ȘI 

MANAGEMENT ACADEMIC 

  
III.1. Dezvoltarea instituțională 

• 2010 a constituit pe de o parte anul revenirii la legalitate în toate componentele, 

entitățile Universității „Petre Andrei” din Iași, după ce, din punct de vedere 

administrative și juridic, instituțiile statului și-au exprimat irevocabil poziția: 

o HG/749/2009 

o HG/1093/2009 

o Ordinul MECI/4294/2009 

o Ordinul MECI/5837/2009 

Aceste decizii administrative s-au întemeiat pe Sentințele definitive și irevocabile 

ale ICCJ 1072/2007 și 1131/2007, precum și pe Deciziile 530, 531, 532 ale 

Curții Constituționale. 

• Senatul Universității „Petre Andrei” din Iași  a aplicat ferm, consecvent, 

beneficiind de consilierea și expertiza MECTS toate deciziile, hotărârile, sentințele, 

Ordinele Ministerului Educației, care au reașezat Universitatea „Petre Andrei” din Iași 

pe temeiul legalității și legislației academic, fiind primul an de funcționare legală a 

universității în toate entitățile sale, de la înființarea sa prin Legea 408/2002. 

• Senatul Universității „Petre Andrei” din Iași, Rectorul, Președintele, Secretarul 

Științific, Decanii, Șefii catedrelor și departamentelor au acționat pe temeiurile 

legislației academic în toate demersurile instituționale și ale managementului 

academic. 

• Senatul Universității „Petre Andrei” din Iași, Rectorul, Perședintele, Secretarul 

Științific au reabilitat în 2010 relațiile cu ARACIS, fracturate în anul 2007, când 

Universitatea „Petre Andrei” din Iași a primit, ca urmare a demersurilor noastre, 

calitatea de mebru într-un Program  pilot de evaluare externă, într-un proiect european 

a 10 universități din România. Atunci, ARACIS a constatat „lipsa capacității 

manageriale instituționale a Universității <<Petre Andrei>> din Iași”, acordând 

calificativul „lipsă de încredere”. Acestea, din cauza ocupării ilegale a funcției de 

rector de către o persoană neautorizată și a funcționării unui Senat illegal. Ca urmare a 

demersurilor noastre ARACIS a introdus Universitatea „Petre Andrei” din Iași în 
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calendarul de evaluare pe anul 2011 a tuturor programelor noastre de studii (în curs de 

evaluare externă). 

• Senatul și Rectorul Universității „Petre Andrei” din Iași au susținut și în justiție, 

alături de MECTS, legalitatea hotărârilor de Guvern 749 și 1093, ale Ordinelor MECI 

4294 și 5837, respingând cu argumente juridice tentativele brutale și numeroase ale 

impostorilor care au uzurpat 6 ani conducerea Universității „Petre Andrei” din Iași 

aducând-o, în anul 2009, în pragul desființării. În present, cele două ordine ale MECI 

sunt spre analiza și decizia ICCJ, care, până în present, a dovedit o acuratețe și o 

expertiză excepționale.  

 

III.2. Carta Universitară – Regulamente de funcționare 

În anul universitar 2009 / 2010 s-a aprobat un număr de peste 40 de Regulamente de 

funcţionare, care vin în completarea prevederilor Cartei Universitare şi care reglementează 

toate palierele de activitate ale Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi. Dintre acestea amintim: 

• Codul de etică 

• Regulamentul de funcţionare al Senatului 

• Proceduri privind iniţierea programelor de studiu în cadrul UPA din Iaşi 

• Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 

programelor de studiu 

• Regulamentul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice scoase la 

concurs 

• Regulament privind gestionarea şi completarea registrelor matricole, 

registrelor de evidenţă şi eliberare a actelor de studii 

• Regulament de organizare şi administrare a compartimentului de arhivă 

• Regulament privind evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral 

• Regulamente admitere 

• Regulament privind activitatea profesională a studenţilor 

• Regulament privind activitatea profesională a masteranzilor 

• Regulamentul de admitere 

• Regulamentul organizării şi desfăşurării examenului final de licenţă / disertaţie 

• Procedura elaborării lucrării de licenţă / disertaţie 

• Regulamentul transferurilor 
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Asigurarea coordonării activităților comune la nivelul facultăților; armonizarea 

manierei de redactare a diverselor documente la nivelul diverselor structuri instituționale. 

Redactarea procedurilor instituționale. 

Gestionarea elementelor reziduale generate de perioada anomică parcursă de 

instituție: promotia Drept FR 2002-2007; absolvenții Apollonia etc. 

 

III.3. Management academic 

Comisii permanente ale Senatului 
• Comisia pentru cercetare ştiinţifică: elaborarea Regulamentului de funcţionare, a 

Planurilor operaţionale anuale, a rapoartelor de activitate şi a proceselor verbale 

şedinţelor Comisiei.  

 

Asigurarea legăturii cu alte instituţii 
• menţinerea legăturii cu ARACIS şi asigurarea bazei necesare solicitării începerii 

procedurilor de evaluare externă a calităţii 

• menţinerea legăturii cu Ministerul Educaţiei şi cu structurile care funcţionează în 

cadrul acestuia 

• asigurarea relaţiei cu alte instituţii de învăţământ superior; 

• repartizarea documentelor instituţionale către facultăţi; 

• redactarea adreselor de răspuns către instituțiile relevante; 

• asigurarea respectării dead-line-urilor pentru toate sarcinile ce revin instituției ca parte 

a sistemului național de învățământ. 

 

Concursul pentru posturi/ Colaborarea instituțională și 

epertiza MECTS 
• elaborarea regulamentului pentru ocuparea posturilor didactice vacante; 

• repartizarea regulamentului şi a documentelor suport către facultăţi în format print şi 

electronic; 

• înaintarea listei posturilor scoase la concurs către Ministerul Educaţiei în vederea 

avizării; 
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• publicarea listei posturilor avizată de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial 

şi Evenimentul; 

• redactarea adreselor prin care se anunţă membrii comisiilor de concurs; 

• redactarea documentelor aferente concursului pentru posturi: extrase din procesul 

verbal al senatului, adrese de înaintare a dosarelor, decizii de numire pe post etc. 

• verificarea dosarelor de concurs şi a mapelor de contribuţii pentru posturile de 

conferenţiar şi profesor universitar; 

 

Eliberare documente școlare/ Tipizate ROMDIDAC: 
• Centralizarea necesarului de tipizate de la facultăţi; 

• Înaintarea comenzii de tipizate cǎtre Ministerul Educaţiei în vederea avizǎrii; 

• Completarea şi trimiterea comenzii cǎtre Romdidac; 

• Preluarea tipizatelor de la Romdidac; 

• Predarea tipizatelor cǎtre departamente facultǎţi pe bazǎ de proces verbal. 

 

Arhivarea documentelor 
• centralizarea şi gestionarea tipizatelor din arhiva UPA din Iaşi; 

• organizarea  arhivei instituției în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Evaluarea cadrelor didactice  
Evaluarea cadrelor didactice se realizează pe mai multe coordonate: 

- proceduri de evaluare colegială 

- procedurile de autoevaluare: pe coordonata ştiinţifică şi pe aceea a activităţii 

didactice 

Resurse umane 
• Personal didactic titular – 131 

• Personal cercetare – 5 

• Personal didactic asociat – 28 

• Personal administrative - 118  
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IV.RELAȚII INTERNAȚIONALE 
 

 

IV.1. ASOCIAȚII ȘI REȚELE INTERNAȚIONALE 
• Asociaţia Internaţională a Universităţilor (AIU) 

24-26 iunie 2010 – Conferinţa Anuală a AIU, Vilnius, Lituania. Universitatea a fost 

reprezentată de Prof.Univ.Dr. Doru Tompea, Rector (266 de participanţi din peste 50 

de ţări) 

• Forumul Permanent al Universităţilor Euro-mediteraneene (EPUF)  

28 iunie 2010 – Adunarea Generală a EPUF, Barcelona, Spania. Universitatea a fost 

reprezentată de Prof.Univ.Dr. Doru Tompea, Rector (150 de participanţi din Europa şi 

Bazinul Mediteranean) 

• Universitatea Euro-mediteraneană (EMUNI) 

27 noiembrie 2010 – Adunarea Generală a EMUNI, Ankara, Turcia. Universitatea a 

fost reprezentată de Asist.Univ.Drd Sorina Postolea, coordonator Birou Relaţii 

Internaţionale (peste 100 de participanţi din Europa şi Bazinul Mediteranean) 

• European Association of Institutions in Higher Education 

• United Nation’s Academic Impact Network (UNAI) 

• Reţeaua Academică Human Potential Development in Central and Eastern EU 

States 

Alte evenimente:  
 29 iunie 2010 - Conferinţa Rectorilor din Uniunea pentru Mediterana, Barcelona, 

Spania. Universitatea a fost reprezentată de Prof.Univ.Dr. Doru Tompea, Rector (150 de 

participanţi din Europa şi Bazinul Mediteranean) 

 

Evenimente cu participare internaţională organizate la UPA 

din Iaşi 
În perioada martie 2010 – aprilie 2011, UPA a fost implicată în organizarea şi 

găzduirea unui număr de 15 evenimente cu implicare internaţională (conferinţe, ateliere, 

întâlniri, vizite, etc.). 
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14 participări centralizate ale cadrelor didactice din cadrul Universităţii la diferite 

evenimente organizate în străinătate. 

 

Acorduri internaţionale (ţări non-UE) 
• Institutul de Comerţ şi Economie din Vinnytsia, Ucraina 

• Universitatea Cooperatist-Comercială din Chişinău, Republica Moldova 

• Institute of Business Management, Karachi, Pakistan 

 

Informare Relaţii Internaţionale 
În perioada martie 2010-mai 2011, Biroul de Relaţii Internaţionale a realizat şi distribuit 11 

ediţii ale buletinului său electronic, Universitas.  

 

Vizibilitate internaţională  
Locul 8011 în Webometrics (53 din 81 în România) 

Locul 6916 în 4icu.org (48 din 72 în România) 

Inclusă în www.university-directory.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

IV.2. PROGRAMUL „ERASMUS” 

 
Deținătoare a Cartei „ERASMUS” din anul 2008, Universitatea „Petre Andrei” din 

Iași a încheiat acorduri bilaterale cu universități europene – 9 din care: 

- 8 acorduri bilaterale pentru mobilități studențești și de predare; (ANEXA 1) 

- 1 acord general de cooperare academică și de cercetare.  

 

Mobilități de predare  - 2  - Universitatea de Științe Aplicate Vilnius, Lituania; 

 

Workshop „EuroUPA” – prezentare subprogramele Comenius și Tineret în Acțiune 

din cadrul Programului de Invațare pe tot Parcursul Vieții – mai 2010; 

 

 Parteneri Erasmus 
 

1. Universite Lille 1 – France 

 

www.univ-lille1.fr  

Centre international – Batiment A3, 59655 Villeneuve d`Ascq – France 

Tel: +33 3 20 43 48 53 

Fax: + 33 3 20 43 40 03 

 

2. International Business Academy – Danemarca 

www.iba.dk  

Skamlingvejen 32, 6000 Kolding, Denmark 

Tel: +45 20 90  52 90 

Fax: + 45 7224 1808 

 

3. Universite Paul Cezanne – Aix – Marseille 3 – France 

www.univ-cezanne.fr  

3, avenue Robert Schuman 

F – 13628 Aix – en- Provence cedex 1, France 

Tel: +33 442 17 14 20 

Fax: + 33 442 21 59 71 

http://www.univ-lille1.fr/�
http://www.iba.dk/�
http://www.univ-cezanne.fr/�
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4. University Zielona Gora - Poland 

www.uz.zgora.pl  

Ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Gora, Poland 

Tel: + 48 68 328 32 93 

Fax: + 48 68 328 32 98 

 

5.-6. Hacettepe University – Turkey – 2 acorduri pe două domenii de studiu 

diferite 

www.hun.edu.tr  

06532 Ankara / TURKEY 

Tel: + 90 312 305 41 05 

Fax: + 90 312 305 43 62 

 

7. University of Warsaw - Poland 

www.uw.edu.pl  

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 

Tel: + 48 22 552 40 09 

Fax: + 48 22 552 40 11 

 

8. Vilniaus Kolegijia – Lithuania 

www.viko.lt  

Pamenkalnio str. 15/6, LT – 01114 Vilnius, Lithuania 

Tel +37052191601 

Fax: + 37052191726 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uz.zgora.pl/�
http://www.hun.edu.tr/�
http://www.uw.edu.pl/�
http://www.viko.lt/�
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IV.3.PARTICIPĂRI INTERNAȚIONALE CADRE 

DIDACTICE ÎN ANUL 2010 
 

- 24-26 iunie 2010 – Prof.Univ.Dr. Doru Tompea - Conferinţa Anuală a Asociaţiei 

Internaţionale a Universităţilor „Etica şi Valorile Învăţământului Superior în Era Globalizării 

– Ce Rol Au Disciplinele?” - Universitatea Mykolas Romeris, din Vilnius, Lituania.  

- 28 iunie 2010, Prof.Univ.Dr. Doru Tompea - Adunarea Generală a Forumului 

Permanent al Universităţilor Euro-mediteraneene (EPUF), Barcelona, Spania 

- 29 iunie 2010, Prof.Univ.Dr. Doru Tompea - Conferinţa Rectorilor din Uniunea 

pentru Mediterana, Barcelona, Spania 

- iulie 2010, Lector Univ.Dr. Sebastian Năstuță , Facultatea de Asistență Socială și 

Sociologie - a 17-a ediție a Congresului Mondial de Sociologie al ISA (Asociația 

Internațională de Sociologie), care s-a desfăşurat în Suedia 

- august 2010, Conf.Univ.Dr. Daniel Şandru, Facultatea de Ştiinţe Politice şi 

Administrative -stagiu de cercetare (1 lună) - Universitate din Konstanz, Germania 

- august 2010, Asist.Univ.Drd. Adina Iulia Şandru, Facultatea de Asistenţă Socială 

şi Sociologie - stagiu de cercetare (1 lună) - Universitate din Konstanz, Germania 

- septembrie 2010, Conf.Univ.Dr. Alexandru Trifu, Facultatea de Economie - 

Balkans and Middle East Countries Auditing and Accounting History Conference, Istanbul, 

Turcia 

- 14-15 octombrie 2010, Asist.Univ.Drd. Alexandru Bodnariu, Facultatea de 

Asistenţă Socială şi Sociologie şi Lector Univ.Dr. Alisa Nica, Facultatea de Ştiinţe Politice şi 

Administrative -Conferința „Crossing Boundaries: The multiple roles of trainers and teachers 

in vocational education and training”, Cehia 

- 25-29 octombrie 2010, Lect.Univ.Dr. Mihaela Diaconu şi Lect.Univ.Drd. Irina 

Ciobanu, Facultatea de Economie, au fost lectori invitaţi în cadrul “Vilnius College 

International Business Week”, organizat de Facultatea de Administrarea Afacerilor a 

Colegiului Universitar Vilnius, Lituania 

- 3-5 noiembrie 2010 - Asist. univ. drd. Alexandru Bodnariu şi Asist. univ. drd. 

Adrian Tompea, de la Facultatea de Asistență Socială și Sociologie, a 6 -a întâlnire de 

coordonare a proiectului European Network on Exchange Early Detection Drug consumption 

(E-needd), Istanbul, Turcia 
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- 26-28 noiembrie 2010, Asist.univ.drd. Sorina Postolea, coordonatorul Biroului de 

Relaţii Internaţionale, Adunarea Generală a Universităţii Euro-Mediteraneene (EMUNI), 

Universitatea Hacettepe din Ankara, Turcia 
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V.  PROIECTE ÎN COMUNITATE 
V.1. Campanii sociale – voluntariat  
 

• UPA din Iaşi a felicitat ieşencele în stradă – campanie 8 Martie . Studenții UPA au 

dăruit tuturor femeilor câte un mărtișor, o felicitare și o floare.   

• UPA din Iași sprijină talentul din spatele gratiilor . Concursul face parte din proiectul 

“Liber prin artă ”, în urma parteneriatului dintre Penitenciarul Iași și UPA.  

•  Săptămâna voluntariatului marcată și la UPA din Iași.  Dezbaterea organizată cu 

ocazia Săptămânii Voluntariatului.  

•  Profesorii de la UPA din Iași invitați la “Clubul Elevilor Juriști”  

•  UPA din Iași spune “Stop discriminării în licee!” (Liga Studenților UPA din Iași 

și Consiliului Național de Combatere a Discriminării.  

• UPA din Iași și Rotary International, responsabilitate pentru comunitate  

•  UPA din Iaşi spune DA reciclării deșeurilor  

• UPA din Iași a lansat campania ”Asistent Social în comunitatea de sinistrați din 

Moldova. Cadrele didactice și studenții de la Universitatea “Petre Andrei” din 

Iași vin în ajutorul celor care  au avut de suferit de pe urma inundațiilor. 

• UPA din Iași ajută sinistrații din Suceava. Campania ”Asistent Social în 

comunitatea de sinistrați  

•  Universitatea ”Petre Andrei” a oferit spațiu pentru amenajarea Consulatului 

Republicii Moldova la Iași 

•  UPA din Iași, locul în care visele unor copii talentați se impletesc cu realitatea – 

Campania ”BCR Speranțe”.  

• UPA se implică în prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor. Proiectul 

European Network on Exchange Early Detection Drug consumption (E-needd)  
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•  UPA din Iași, în Funda Umană pentru persoanele infectate cu HIV  - Parteneriat  

Fundaţia Alături de Voi 

•  Campanie Umanitară - UPA din Iași – Parteneriat Ordinul Cavalerilor de Malta, 

Primăria Municipiului Iași.  

•  Seară Pro Ruralis la UPA din Iași (Burse pentru elevii săraci, dar supra dotați – 

Parteneriat Ziarul de Iași).  

•  S-a lansat ”Clubul Alumni” al Universității ”Petre Andrei”.  Profesori si 

absolventi ai Universitatii „Petre Andrei” din Iasi s-au întâlnit pentru sărbătorirea 

lansării Clubului Alumni al UPA.  

•  UPA din Iași derulează proiecte sociale împreună cu Ordinul Cavalerilor de la 

Malta și Primăria Iași – Campanie la Căminul  fostului Liceu D. Mangeron).  

• UPA a găzduit lansarea ”Planului de servicii sociale pentru vârstnici” 

• Campanie  de ecologizare și protejarea mediului - ”România prinde rădăcini”, în 

parteneriat cu Petrom și Realitatea TV  

 
V. 2 Implicare civică  
 

•  Reprezentantii Universitatii Petre Andrei din Iasi participa la workshop-ul - 

"Proiectele cu finantare Europeana in Romania"  

•  Ministerul Justiţiei şi Universitatea ”Petre Andrei" din Iaşi au încheiat 

parteneriate  

•  Excelenta Sa Elisabeth Gitenstein conferentiaza la Colegiul National si Colegiul 

„Octav Bancila”, întâlnire cu redacțiile ALECART și UPA News  

• Identitatea feminina si masculina in dezbatere la Universitatea Petre Andrei din Iasi 

(workshop – Facultatea de Asistență Socială și Sociologie)  

• UPA din Iași la RIUF (Romanian International University Fair)  

• „Implicarea cetăţenilor pentru o bună guvernare”, în dezbatere la Universitatea 

Petre Andrei din Iași.  Centrul de Resurse Juridice în parteneriat cu Universitatea 
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”Petre Andrei” din Iași au organizat dezbaterea  ”Implicarea cetățenilor pentru o 

bună guvernare”, care a urmărit să stabilească trăsăturile definitorii ale cetățeanului. 

• Alb și negru în colaborarea Stat-ONG-uri, la UPA din Iași. Oana Preda, director 

executiv al Centrului de Resurse pentru participare publică.  

• Interpretarea legală și iluzia obiectivității analizate la UPA din Iași.  Ph. D. Frank 

Ravitch, S.U.A,  în cadrul conferinței “Law&Interpretation: Constitutional 

Interpretation. Law &Religion: Interpretation and Constitutional Questions.  

•  ”Despre politică și democrație” cu Cristian Pîrvulescu la UPA din Iași  

• Seminar TAIEX - „Incluziunea Socială şi Combaterea Sărăciei în Regiunea 

Nord-Est a României", RTP 41274, 3-4 iunie 2010  

•  Prelegerile TAIEX la UPA din Iași (1)  

•  UPA din Iași prezentă la Conferințele CECCAR și IFA  

•  Reintegrarea postdetenție, temă de dezbatere la UPA din Iași. Conferința 

”Servicii  sociale specializate în reintegrarea comunitară postdetenție”, organizat 

de Penitenciarul Iași în parteneriat cu Primăria Țigănași, Asociația 

”Europrotector” România-Regiunea S-V Oltenia și Asociația ADHOC 

Mediterranee din Franța.  

   
V.3. Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi  a fost 
organizator al campaniilor sociale :  
 
Domeniu: Responsabilitate socială    
1. “Un Asistent social în comunitatea de sinistraţi”:  

O campanie umanitară inițiată de Facultatea de Asistență Socială și Sociologie prin care toți 

studenții și angajații instituției au fost încurajaţi să doneze îmbrăcăminte, produse de igienă, 

obiecte de cazarmament și alimente neperisabile. În cadrul acestei campanii au fost ajutate 

peste 100 de familii de sinistrați din județele Bacău (2008), Suceava și Iași (5 – 17 iulie 

2010) .   

2. Campania Socială de prevenire a consumului de tutun (mai 1998 – prezent) 

licitație de țigări (cărți în schimbul țigărilor) pentru sensibilizarea tinerilor elevi și studenți cu 

scopul de a realiza că țigările pot fi ultilizate și pentru altceva.  
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3.  Campanii sociale în regiunea Nord – Est - în 2008, Botoșani DGASPC – 

Căminul de copii, Bacău – cămin bătrâni, Neamț - Soc. Bătrânilor cu Alzheimer, Focșani – 

Căminul de Copii cu nevoi speciale.  

4. Campania “Ai cumpărat o jucărie sau o carte pentru copilul tău?” – edițiile 

2008, 2009, 2010 - organizată de Facultatea de Asistență Socială și Sociologie în colaborare 

cu Spitalul ” Sf. Maria” din Iași. De Sfântul Nicolae studenții și angajații Universității “Petre 

Andrei” din Iași au împărțit cadouri (cărți, jucării) copiilor internați în Spitalul ” Sf. Maria” 

din Iași.  

  
Domeniu: Promovarea şi susţinerea activităţilor specifice reintegrării 
sociale a persoanelor private de libertate prin următoarele proiecte 
de către Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi 
 
1. Dezbaterea „Colaborare interinstituțională pe linia formării profesionale a 

specialiștilor implicați în procesul judiciarizării faptei penale”, 13 februarie 2010. 

Participanți: Conducerea Universității „Petre Andrei” din Iași, Radu Ragea, subsecretar de 

stat în Ministerul Justiției din România și chestor dr. Ioan Băla, director general al 

Administrației Naționale a Penitenciarelor din România.  

2. Semnarea Protocolului de colaborare privind principiile generale de 

colaborare în domeniul desfășurării cursurilor universitare de către persoanele private 

de libertate, 13 februarie 2010, încheiat între UPA din Iași și Administrația Națională a 

Penitenciarelor din România.  

3. “Artă fără bariere” (iulie 2009): licitaţie de produse realizate în penitenciar de 

către persoanele private de libertate. Scopul proiectului a fost acela de a stimula şi valorifica 

potenţialul creator al persoanelor aflate în custodia Penitenciarului Iaşi.  

4. “De la suflet la suflet de Sărbători” (decembrie 2009)  

Scopul campaniei este de a colecta produse de igienă necesare persoanelor private de 

liberatate care au pierdut contactul cu familia de origine sau extinsă. În cadrul campaniei a 

avut loc un concert de colinde susţinut de persoanele private de libertate din Penitenciarul Iaşi 

pentru angajaţii Universităţii « Petre Andrei » din Iaşi.  

5. Programul “Arta după gratii” :  

a.Liber prin artă” (martie – septembrie 2009, 2010)  
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• Scopul proiectului a fost acela de a depista şi valorifica talentele în materie de muzică 

a persoanelor private de libertate, precum şi de a perfecţiona prestaţia muzicală a celor 

care fac parte din grupul de lucru constituit la nivelul serviciului de educaţie din 

Penitenciarul Iaşi.  

b.“Liber prin sport” ( martie – iunie 2010)  

    Scopul proiectului a fost de a depista şi valorifica calităţile motrice native ale persoanelor 

private de libertate, cât şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor latente, neexplorate sau puse 

în valoare.  

c. “Liber prin lectură” (aprilie – octombrie 2010)  

• Scopul proiectului a fost acela de a colecta un număr cât mai mare de cărţi care să fie 

donate bibliotecilor existente în penitenciarul Iaşi, Botoşani, Bacău, Craiova şi astfel 

să ofere o alternativă de petrecere a timpului liber persoanelor aflate în custodia 

acestor unităţi.  

• De asemenea, au fost donate manuale de matematică şi limba şi literatura română 

unităţii penitenciare din Odense – Danemarca.  

d. “Liber prin muzică” (martie – iunie 2010)  

• Desfăşurarea, cu sprijinul artistei Adriana Rusu în calitate de coordonator, a unui 

program de instruire muzicală a persoanelor private de libertate selectate în urma 

unui concert Karaoke derulat în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi. 

  Domeniu: Responsabilitatea faţă de mediu  
 

UPA Iași Reciclează (campanie permanentă):  

În cadrul acestei campanii personalul didactic şi non-didactic din cadrul universităţii a 

fost încurajat să colecteze selectiv deşeurile produse la birou în vederea reciclării lor. 

În acest scop au fost amplasate în birouri recipiente pentru colectarea selectivă a 

deşeurilor  

Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi partener în:   
 

• Toate edițiile din 2000 - 2010 ale evenimentului „Funda Umană - semn de 

solidaritate cu persoanele infectate și afectate HIV/SIDA din întreaga lume”, 
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eveniment organizat în contextul Zilei mondiale de lupta anti SIDA de către Fundația 

Alături de Voi și Facultatea de Asistență Socială și Sociologie în calitate de partener.  

• “BCR Speranțe” - Scopul proiectului este de a direcționa copiii talentați care provin 

din familii defavorizate din întreaga țară către o carieră de succes. Organizatori: 

Banca Comercială Română cu sprijinul organizaţiilor Salvaţi Copiii şi Romani 

Criss.  

• Caravana educațională Generația S, eveniment organizat în cadrul proiectului pilot 

denumit Better Education Through Innovation care a cuprins vizionarea unui film pe 

teme de dermatologie, discuție cu specialiștii despre ce înseamnă o alimentație 

sănătoasă.  

• “Smart” (ianuarie 2010 – prezent) -  Proiect de reducere a consumului de droguri în 

rândul studenţilor”. Organizatori: CPECA Iaşi şi IPJ Iaşi.  

• “Nouă ne pasă” (decembrie 2009): program de formare şi dezvoltare a abilităţilor 

artistice pentru minorii şi tinerii aflaţi în detenţie. Organizatori: Asociaţia Eusfera Iaşi 

în parteneriat cu Penitenciarul Iaşi, Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi, 

Universitatea de Arte “George Enescu” şi Iulius Mall Iaşi  
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VI. EVENIMENTE ACADEMICE ȘI CULTURAL-

ȘTIINȚIFICE 
VI. 1. Academic  
 

• Prof.univ.dr Adrian Cioroianu, prezentare de carte a fostul Ministru de Externe al 

României, la Universitatea ”Petre Andrei” din Iaşi  

• ”Interdisciplinaritatea”, in dezbatere la UPA” din Iasi-Conferință Facultatea de 

Economie  

• Prof.univ.dr. Traian Dinorel Stănciulescu a conferențiat la UPA pe tema 

”Conservarea energiei de conexiune, o alternativă creativă pentru ieșirea din criză”  

• Prof.univ.dr. Cristian Diaconescu, fost Ministru de Externe, profesor la UPA din 

Iași - invitat al UPA pentru a lansa cartea Decanului, Prof. univ. dr. Mihai Baciu  

• Codul Penal de o parte și de alta a Prutului, în dezbatere la UPA  invitat de onoare 

- Prof. univ. dr. George Antoniu, directorul ştiinţific al Institutului de Cercetări 

Juridice din cadrul Academiei Române  

• Vasile Pușcaș invitat să predea la UPA din Iași – a susținut conferința ”Șansele 

României de a învesti fonduri europene”  

• Creativitatea la ea acasă la UPA din Iași-Kreatikon (A VII-a ediție a Simpozionului 

Național Kreatikon)  

• Workshop pe teme de logopedie la UPA din Iaşi – Workshop  “Limite şi 

performanţe în evoluţia copilului logopat”, organizat de Facultatea de Asistenţă 

Socială şi Sociologie.  

• Titus Corlățean la UPA din Iași: ”Rolul României în aderarea Moldovei la UE” 

• Sesiune de comunicări științifice la Facultatea de Economie - Sesiunea anuală de 

comunicări științifice studențești”.  

• Simpozion Internațional la UPA din Iași - Simpozionului Internațional 

“Perspective ale intervenției psihosociale în mediul penitenciar.  
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•  UPA din Iași își deschide ușile pentru investigarea crimelor comunismului – 

UPA și Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului 

Românesc (IICCMER) au pus bazele unui parteneriat care se va concretiza cu 

realizarea de către cele doua instituții a unor proiecte comune.  

•  Comunitățile academice din România și Republica Moldova își împărtășesc ultimele 

noutăți științifice la UPA din Iași – A XVIII-a ediție a  Sesiunii anuale de comunicări 

științifice cu tema -  “Dimensiuni contemporane ale  dezvoltării. Fundalul 

românesc al sincronizării europene”.  

•  Despre suferința geniilor și mitul tinereții veșnice cu neurochirurgul Alexandru 

Vlad Ciurea, la UPA din Iași 

•  Religie și modernitate în dezbatere la UPA din Iași- workshop-ul "Religiozitatea 

omului contemporan- O abordare interdisciplinara a comportamentului religios“ – 

Facultatea de Asistență Socială și Sociologie  

• UPA din Iași partener la Simpozionului Internațional „ Agresorul și victima în 

cultura violenţei” organizat de Facultatea de Asistenţă Socială şi Sociologie şi 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii “Petre 

Andrei”din Iaşi, în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi, 

International Police Association și Direcția de Asistență Comunitară.    

•  Profesia de asistent social din perspectivă europeană – Conferință Gerhard 

Schemenau, directorul general al Complexului de Reabilitare ReHa Schott En-

Hessen, din Germania  

•  UPA din Iași prezentă la cel mai mare congres international de sociologie - 

Congresului Mondial de Sociologie al ISA (Asociația Internațională de Sociologie 

– Suedia – Lect.univ.dr. Sebastian Năstuță  

• UPA la Zilele Academice Ieșene - Masă rotundă dedicată vieții și operei savantului 

Petre Andrei, cu ocazia Zilelor Academice Ieșene.    

• UPA din Iași prezentă la conferința economiștilor de la Istanbul - The 2nd Balkans  

and Middle East Countries Auditing and  Accounting History  Conference  - 

Conf.univ.dr. Alexandru Trifu  
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• A început conferința internațională ”Limitele societății cunoașterii”, ale cărei lucrări 

vor fi găzduite de UPA din Iași – Academia Română – Filiala Iași  

• Workshop despre responsabilitate socială la UPA – organizat de Facultatea de 

Asistență Socială și Sociologie  

• Anneli Ute Gabanyi despre ”păcatul originar” al revoluției române  

• UPA a lansat Masterul de Drept și Politici Europene în prezența vicepreședintelui 

Senatului României, Teodor Meleșcanu  

• Vasile Pușcaș despre provocările contemporane, ”orașele internaționale” și șansele 

Iașului, la Universitatea ”Petre Andrei” 

• Ph.D. Scott D. Miller a dezvăluit la UPA secretele unei terapii eficiente 

• Două decenii de democrație și mass-media ”made in” România- Conferința 

Naționala ”Mass-media și democrația în România postcomunistă”  - Revista 

”Sfera Politicii” şi Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative din cadrul UPA au 

organizat, pe data de 22 noiembrie, la Iaşi, Conferinţa  Naţională ”Mass-media şi 

democraţia în România postcomunistă”  

• Despre performanță academică și dialog interetnic cu redactorii revistei 

”Transilvania„ - Dezbatere organizată de UPA din Iași în colaborare cu Revista 

Transilvania din Sibiu  

• Summit-ul NATO de la Lisabona – ce a pierdut și ce a câștigat România” - 

Centrul Pentru Studiul Relațiilor Internaționale și Departamentul Programe 

Mastere, de la UPA cu participarea : Prof.univ.dr. Teodor Meleșcanu, 

Vicepreședintele Senatului României și Conf.univ.dr. Iulian Chifu - Directorul 

Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning.  

• Studenții UPA au discutat despre Summit-ul NATO cu Prof.univ.dr. Teodor 

Meleșcanu și Prof.univ.dr. Iulian Chifu  

• Theodor Paleologu, profesor asociat la UPA din Iași – prezent la UPA cu prilelejul 

Conferinței ”Teoria și practica diplomației”  
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• Prof.univ.dr. Cornel Codiță le-a vorbit studenților despre cine și cum face jocurile 

de putere în relațiile internaționale - Conferința ”Scenarii și actori principali în 

relațiile internaționale ale secolului XXI”, susținută de general (r), Prof.univ.dr. 

Cornel Codiță. 

• Simpozion Național ”Rolul familiei în educația multiculturală” – Facultatea de 

Psihologie și Științele Educației, cu participarea Academicianul Constantin 

Romanescu  

• Despre politici, strategii și securitate la UPA – Conferința ”Alianța NATO-

transformări în structura de securitate. Managementul crizelor. Politica europeană de 

securitate, apărare și vecinătate” - conferința susținută de General Mircea Teodor 

Mureșan, Prof.univ.dr. la Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” și 

Lector univ.dr. Daniel Ghiba. 

• Revista Facultății de Drept de la UPA, cotată B+  

• Cartea ”Reinventarea ideologiei”, semnată de Conf.univ.dr. Daniel Șandru, a primit 

finanțare din partea MECTS 

• Dialog cu Ministrul Apărării Gabriel Oprea la UPA din Iași - dialog cu 

comunitatea academică pe tema “Securitate și bună guvernare”  

 
VI. 2 Manifestări Cultural - Științifice 

 
• Martisor muzical pentru angajatii Universitatii ”Petre Andrei” din Iasi - Sindicatul 

Salariaţilor Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi le-a oferit tuturor angajaţilor 

instituţiei un mărţişor muzical, cu ocazia zilei de 1 martie.  Cvartetul „Cantabile”  

•  Doi ani de la trecerea în albastru a maestrului Sabin Bălașa – Comemorare Sabin 

Bălașa, Sala Senat - expoziție de tablouri  la Galeriile de Artă ”Gaudeamus” ale UPA 

din Iași,  

•  Florin Piersic, student la UPA – ”Vă rog să mă înscrieți în anul I ca să fiu obligat să 

revin la dumneavoastră măcar la examene. Oricum mă veți trece, că doar nu mă veți 

lăsa repetent, să ajung la 80 de ani tot în anul I. În plus, am și interes pentru că am 

vazut multe studente frumoase aici.”  
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•  Recital de excepție oferit de UPA iubitorilor de chitară clasică susținut de chitaristul 

Maxim Belciug  

•  Despre cultură și eroi necunoscuți cu Marius Oprea și Observator Cultural, la UPA 

– Conferința - „Mai este oare cultura o formă de libertate? Despre valori, memorie, 

identitate în România de azi“.  

•   Un mentor al iconologiei la UPA din Iași – lansare carte scriitorul Sorin 

Dumitrescu – prezent la UPA cu prilejul lansării volumului “Noi și icoana”, 

semnat de pictorul și scriitorul Sorin Dumitrescu.  

•  Despre alternative cu regizorul Mihai Măniuţiu la UPA din Iaşi - Invitat în cadrul 

manifestărilor prilejuite de Anul Jubiliar “Petre Andrei”, cunoscutul regizor le-a 

vorbit studenţilor despre experienţa sa din spatele catedrei în învăţământul superior 

american şi despre  rolul teatrului în existenţa unui popor.  

• Ziua Mondială a Libertății Presei la UPA din Iași -Cât de liberă este presa din 

România? Sunt școlile de jurnalism importante in formarea profesională a viitorilor 

ziariști? Acestea sunt doar câteva dintre problemele dezbătute la UPA, cu ocazia Zilei 

Mondiale a Libertății Presei.  

•  La UPA din Iași: două biserici, o unică amintire – expozitie Vizita Papei in 

Romania – vernisajul expoziției fotografice dedicate întâlnirii istorice dintre 

Suveranul Pontif și Preafericitul Patriarh Teoctist  

• Premiul I pentru revista de atitudine culturală Alecart – Premierea elevilor și a 

profesorilor  implicați în activitatea editorială a revistei pentru obținerea titlul de 

laureat la faza națională a Concursului de Reviste Şcolare, ediţia  2010.  

•  Dan Chișu a spus povestea “Website Story” la UPA din Iași - cunoscutul regizor a 

discutat cu studenții și profesorii Universității “Petre Andrei” din Iași despre 

povestea din spatele poveștii.  

•  Despre “scrisul în țara nisipului” la UPA din Iași-lansare carte Shaul Carmel – 

lansare de carte în cadrul Anului Jubiliar  

• ”Hamlet” a fost pentru o oră “Luceafăr” la UPA din Iași - spectacol Ion Caramitru - 

Mihai Eminescu și Ion Caramitru au pășit astăzi de mână în Aula Magna a 
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Universității “Petre Andrei” din Iași. Drumul le-a fost deschis de acordurile lui 

Bach și Enescu, însuflețite de clarinetul maestrului Aurelian Octav Popa.  

• Criticul literar Alex. Ștefănescu a conferențiat la UPA-  pe tema  ”Mai avem nevoie 

astăzi de literatură?”  

• Lecții despre comunism în imagini, scenarii și dezbateri - Caravana 

Cinematografică organizată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului 

şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER)   

• UPA din Iași vă invită la film - Festivalul Internațional de Film de la Iași - 

Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, partener al Festivalului Internațional de 

Film de la Iași (IIFF).  

• Studenții de la UPA din Iași au dialogat cu actrițele Rodica Mandache și Dorina 

Lazăr - Prezente la Iași cu ocazia Festivalului Internațional de Teatru pentru 

Copii și Tineret (FITCT) Rodica Mandache și Dorina Lazăr au povestit 

studenților despre culisele meseriei și despre micile bucurii ale vieții.  

• Regizorul Dinu Cocea a povestit la UPA cum s-au ”născut” filmele cu haiduci printre 

scenariile cu comuniști – A avut un dialog cu studenții UPA fiind prezent la 

Festivalul de Film de la Iași. ,  

• Despre ”intelectualul critic” Nicolae Steinhardt- participare la Conferința 

Prof.univ.dr. George Ardeleanu 

• Profesorul George Ardeleanu și UPA vă pregătesc conferințe de colecție – 

Colaborare între profesorii de la UPA și Prof.univ.dr. George Ardeleanu  

• Fețele ”paradoxului cotidian” în viziunea lui Daniel Șandru – lansare de carte  

• UPA din Iași vă invită în ”lumea Phoenix” – Concert organizat de UPA din Iași  

• In memoriam Savantul Petre Andrei – Inaugurarea plăcii comemorative a 

Savantului Petre Andrei  

• A apărut primul număr al revistei studențești UPA News – lansarea revistei 

studenților de la UPA din Iași  
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• ”Cetatea lui Platon”, primul volum din Seria ”Petre Andrei”-lansare carte 

Conf.univ.dr. Sorin Bocancea –  

• Zilele Alecart la UPA din Iași - Revista liceenilor este editată sprijinul Universității 

”Petre Andrei” din Iași. 

• Momentele de început ale proiectului ”Petre Andrei”, rememorate la UPA – Întălnire 

cu fondatorii Fundației Academice ”Petre Andrei”  

• Ion Caramitru ne-a dăruit o oră cu Eminescu – 14 ianuarie Ion Caramitru a 

susținut un recital de poezie Mihai Eminescu la UPA din Iași     

VI. 3. Acordare distincții Honoris Causa 
 

• UPA din Iași a acordat primele două distincții Doctor Honoris Causa din istoria 

universității - Prof.univ dr. Adrian Paul Iliescu și Prof. univ.dr. Mihai Gheorghe 

• Psihologia omagiată la UPA din Iași prin trei distincții Doctor Honoris Causa – 

Prof.univ. dr.  Iolanda Mitrofan, Prof. univ.dr. Ion Mânzat  și Prof. univ.dr. 

Anca Munteanu,  

• Academia Română la UPA din Iași  - Acad. Teodor Dima și Acad. Alexandru 

Surdu au primit titlul de Doctor Honoris Causa al UPA din Iași 

• Michael Beck, Doctor Honoris Causa al Universității ”Petre Andrei” din Iași 

 Acordarea distincției de profesor Emerit: Prof.univ.dr. Tiberiu Rudică 

 Acordarea distincției ”Opera Omnia” : profesorului Virgil Nemoianu  

 Acordarea distincției de Membru Onoric al Senatului  

•      1. Prof.univ dr. Adrian Paul Iliescu și Prof. univ.dr. Mihai Gheorghe  

•      2. Prof.univ. dr.  Iolanda Mitrofan și Prof. univ.dr. Ion Mânzat  

•      3. Prof. univ.dr. Anca Munteanu, Acad. Teodor Dima și Acad. Alexandru 

Surdu  

•      4. Prof.univ.dr. Tiberiu Rudică  

•      5. Regizorul Dinu Cocea  
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VI.4. Alte premii si distinctii   

 
• Premiul ”Lyceum-Petre Andrei”, câștigat de o elevă din Târgoviște 

• Elevii creativi, premiați la UPA din Iași - Grupul Creativ Discovery 

• UPA din Iasi premiază performanța jurnalismului studențesc ieșean- concursul 

RADOR câștigat de studentele de la Facultatea de Jurnalism, UAIC 

• Revista Alecart: ședință de redacție cu premii și diplome la UPA din Iași – premierea 

elevilor și profesorilor pentru elevii și profesorii implicați în activitatea editorială a 

revistei, pentru obținerea titlului de laureat la faza națională a Concursului de 

Reviste Şcolare, ediţia  2010. 

• Poezie, decernare de premii și jazz la Galele de Creaţie şi Ştiinţă “Petre Andrei”-  

au fost premiați: criticul literar Alexandru Călinescu, pianistul Valentin 

Gheorghiu, filosoful Sorin Vieru, poeta Ioana Crăciunescu, actriţa Dorina Lazăr, 

regizorul Radu Afrim, pictorul Virgil Preda, criticul de artă Pavel Şuşară, 

regretatul ziarist Florin Zamfirescu, regizorul Mihai Măniuţiu, actorul George 

Ivaşcu, scriitorul Nichita Danilov, poetul Ion Mureşan şi scriitorul Alexandru 

Cistelecan, filosofului Mihai Şora. 
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VII. MARKETING EDUCAȚIONAL 

 
1. Campanii de promovare a ofertei educaționale  

2. ”Ziua Porților Deschise” la UPA  

3. Caravana UPA în Licee  

4. Film prezentare UPA din Iași  

5. Film Aniversar UPA la 20 de ani  

6. Spoturi promovare audio-video  

7. Broșuri Admitere – programe evenimente  

8. Revista UPA News – revista studenților UPA din Iași  

9. Site-ul www.iașuluniversitar.ro  

10. Site-ul www.upa.ro   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upa.ro/�
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VIII. LIGA STUDENȚILOR UPA DIN IAȘI ȘI 

CLUBUL ALUMNI 
 

VIII.1. Acțiuni organizate de Liga Studenților și prezența 
ei în universitate și comunitate  

 
• UPA din Iaşi a felicitat ieşencele în stradă – campanie 8 Martie . Studenții UPA au 

dăruit tuturor femeilor câte un mărtișor, o felicitare și o floare.   

• UPA din Iași sprijină talentul din spatele gratiilor . Concursul face parte din proiectul 

“Liber prin artă ”, în urma parteneriatului dintre Penitenciarul Iași și UPA.  

•  Săptămâna voluntariatului marcată și la UPA din Iași.  Dezbaterea organizată cu 

ocazia Săptămânii Voluntariatului.  

•  Profesorii de la UPA din Iași invitați la “Clubul Elevilor Juriști”  

•  UPA din Iași spune “Stop discriminării în licee!” (Liga Studenților UPA din Iași 

și Consiliului Național de Combatere a Discriminării.  

• UPA din Iași ajută sinistrații din Suceava. Campania ”Asistent Social în 

comunitatea de sinistrați  

UPA din Iași, locul în care visele unor copii talentați se impletesc cu realitatea – 

Campania ”BCR Speranțe”. 

UPA din Iași, în Funda Umană pentru persoanele infectate cu HIV  - Parteneriat  

Fundaţia Alături de Voi 

Campanii sociale în regiunea Nord – Est - în 2008, Botoșani DGASPC – Căminul 

de copii, Bacău – cămin bătrâni, Neamț - Soc. Bătrânilor cu Alzheimer, Focșani – 

Căminul de Copii cu nevoi speciale. 

• “De la suflet la suflet de Sărbători” (decembrie 2009)  

Scopul campaniei este de a colecta produse de igienă necesare persoanelor 

private de liberatate care au pierdut contactul cu familia de origine sau extinsă. În 

cadrul campaniei a avut loc un concert de colinde susţinut de persoanele private de 

libertate din Penitenciarul Iaşi pentru angajaţii Universităţii « Petre Andrei » din Iaşi.  
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• Programul “Arta după gratii” :  

„Liber prin artă” (martie – septembrie 2009, 2010)  

Scopul proiectului a fost acela de a depista şi valorifica talentele în materie de 

muzică a persoanelor private de libertate, precum şi de a perfecţiona prestaţia 

muzicală a celor care fac parte din grupul de lucru constituit la nivelul serviciului de 

educaţie din Penitenciarul Iaşi.  

• Liber prin lectură” (aprilie – octombrie 2010)  

Scopul proiectului a fost acela de a colecta un număr cât mai mare de cărţi 

care să fie donate bibliotecilor existente în penitenciarul Iaşi, Botoşani, Bacău, 

Craiova şi astfel să ofere o alternativă de petrecere a timpului liber persoanelor aflate 

în custodia acestor unităţi.  

• “Liber prin muzică” (martie – iunie 2010)  

Desfăşurarea, cu sprijinul artistei Adriana Rusu în calitate de coordonator, a unui 

program de instruire muzicală a persoanelor private de libertate selectate în urma 

unui concert Karaoke derulat în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi. 

• Toate edițiile din 2000 - 2010 ale evenimentului „Funda Umană - semn de 

solidaritate cu persoanele infectate și afectate HIV/SIDA din întreaga lume”, 

eveniment organizat în contextul Zilei mondiale de lupta anti SIDA de către Fundația 

Alături de Voi și Facultatea de Asistență Socială și Sociologie în calitate de partener.  

• “Smart” (ianuarie 2010 – prezent) -  Proiect de reducere a consumului de droguri în 

rândul studenţilor”. Organizatori: CPECA Iaşi şi IPJ Iaşi.  

 

VIII. 2. Clubul ALUMNI  
• Constituit în anul 2002, cu prilejul împlinirii a 10 ani de la înființarea 

specializărilor de Psihologie și Asistență Socială, Clubul ALUMNI a căpătat 

și o identitate juridică în anul 2010, prin constituirea ”Clubului ALUMNI 

UPA din Iași”.  

• Prezența sa în strategia și proiectele UPA din Iași rezultă din statutul și 

misiunea clubului, aceea de a fi partenera între furnizorul de educație – 
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piața absolvenților/a muncii, constituind un feed-back comunicațional 

strategic pentru deciziile și managementul instituțional și academic.  

• Clubul ALUMNI este un vector foarte important în promovarea ofertei și 

serviciile academice ale UPA.   
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IX. SITUAȚIA PATRIMONIALĂ 
 

Încheierea exerciţiului financiar 2010 a necesitat efectuarea prealabilă a unor 

operaţiuni care să asigure reflectarea corectă în bilanţul contabil a activelor şi pasivelor. 

 

Pentru stabilirea unei imagini fidele, clare şi complete a patrimoniului, a situaţiei 

financiare şi a rezultatelor obţinute, în conformitate cu Legea contabilităţii nr.82/1991 şi cu 

prevederile O.M.F.P. nr. 2861/09.10.2009, s-a procedat la efectuarea inventarierii 

patrimoniului care a avut ca scop stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de activ şi 

pasiv. 

 

Potrivit prevederilor din Legea contabilităţii nr.82/1991 republicată şi cu modificările 

ulterioare, si a prevederilor OMFP nr. 2861/2009, inventarierea s-a organizat şi desfăşurat la 

sfârșitul anului, asigurându-se valorificarea şi cuprinderea rezultatelor inventarierii în situaţia 

financiară a instituţiei pentru anul 2010. În Registrul – Inventar a fost înscrisă valoarea 

stocurilor faptice inventariate. 

 

Inventarierea s-a efectuat pe locuri de folosinţă, de depozitare sau păstrare a bunurilor 

prin numărare, măsurare după caz şi a cuprins: catedre, laboratoare, imobile,  birouri, cămin 

studenţesc. 

 

În urma inventarierii valorilor materiale (mijloace fixe, active fixe corporale în curs 

de execuţie, obiecte de inventar, stocuri de materiale) şi confruntarea cu datele din 

contabilitate au rezultat plusuri, valorificate şi înregistrate în evidenţa contabilă a exerciț iului 

financiar 2010. 

 

La finele anului s-a procedat la reevaluarea imobilizărilor corporale de natura 

terenurilor şi construcţiilor deţinute de universitate.  

 

Reflectarea situaţiei patrimoniale în bilanţul contabil încheiat la finele anului 2010 se 

prezintă astfel: 
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Tabelul nr 5 ACTIVUL DIN BILANȚ 
Nr. 
Crt. 

Denumire indicator ACTIV Influente 2010 
fata de 2009 

 
2009 2010 

1 Active imobilizate 2688088 48424628 +45736540 
2 Active circulante , dc 8698731 10935577 +2236846 
 • Stocuri 1175512 1025495 -150017 
 • Creanțe 7136312 9169194 +2032882 
 • Disponibilități în casă și 

conturi la bănci 
386907 740888 

+353981 
3 Alte active  1540 7730 +6190 
 TOTAL  11388359 59367935 +47979576 
 
 
 
Fig. nr 7 Evoluția activului în perioada 2009-2010 
 
 

 
 
 
Fig. nr 8 Evoluția structurii activului în perioada 2009-2010 
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Se poate constata că activul din bilanțul anului 2010 a crescut față de activul din 

bilanțul anului 2009 cu 521,3%. Această creștere a activului s -a realizat pe seama creșterii 

valorii activelor imobilizate ca urmare a politicii investiționale practicată de universitate  

precum și a reevaluării clădirilor aflate în patrimoniu. Până la 31.12 2009 clădirile aflate în 

patrimoniul universității se regăseau înregistrate în contabilitate la valorile prevăzute în 

Legea 408/2002. 

 

Analiza structurii activului din bilanțul anului 2010 se prezintă astfel: 

 

Tabelul  nr 6. Analiza structurii activului 
Nr. 
Crt. 

Denumire indicator ACTIV 
2010 

Pondere 
% 

1 Active imobilizate 48424628 81.57 
2 Active circulante , dc 10935577 18.42 
3 Alte active  7730 0.01 
 TOTAL  59367935 100,00 

 
 
 
Fig. nr 9 Structura activului realizat în anul 2010 
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Tabelul nr 7 PASIVUL DIN BILANȚ 
Nr. 
Crt. 

Denumire indicator ACTIV 
2009 2010 

1 Capitaluri proprii -2511606 16277534 
2 Datorii  6136009 32457739 
3 Venituri în avans (Subvenții) 7763956 10632662 
 TOTAL  11388359 59367935 
 
 
Fig. nr 10 Evoluția pasivului în perioada 2009-2010 
 

 
 
 
 
Fig. nr 11 Evoluția structurii pasivului în perioada 2009-2010 
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Analiza structurii pasivului din bilanțul anului 2010 se prezintă astfel: 
 

Tabelul  nr 8. Analiza structurii pasivului 
Nr. 
Crt. 

Denumire indicator PASIV 
2010 

Pondere 
% 

1 Capitaluri proprii 16277534 27.42 
2 Datorii  32457739 54.67 
3 Venituri în avans (Subvenții) 10632662 17.91 
 TOTAL  59367935 100,00 

 
 
 
Fig. nr 12  Structura pasivului realizat în anul 2010 
 

 
 
 

 

 

Se poate constata că pasivul din bilanțul anului 2010 a crescut față de pasivul  din 

bilanțul anului 2009 cu 521,3%. Această creș tere a pasivului s-a realizat pe seama creș terii 

capitalurilor proprii precum și a d atoriilor contractate în vederea realizării investițiilor și în 

vederea asigurării necesarului de numerar pentru activitatea curentă ( plăț i salarii, furnizori, 

datorii la buget etc.). 

 

• Achiziție cămin studențesc -172 locuri 

Investițiile realizate în cursul anului 2010 sunt în sumă de au constat în: 

• Achiziție soft pentru managementul resurselor universitare 

• Amenajare sală de gimnastică în sediul din strada Ștefan cel Mare  
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• Amenajare cafenea Studis 

• Achiziție licențe pentru soft-uri educaționale utilizate în laboratoarele universității 

• Igienizare spațiu didactic din strada Ghica Vodă 

• Igienizare spațiu didactic din strada Ștefan cel Mare 

• Înlocuirea instalațiilor defecte în spațiile din strada Ghica Vodă și Ștefan cel Mare 

• Achiziție de echipamente IT pentru scopuri didactice și administrative 

• Achiziții mobilier pentru reamenajarea spațiului aferent Rectoratului și a Biroului 

Senat 

• Racordarea căminului la rețeaua internet astfel încât fiecare cameră să aibă acces la 

această rețea. 

 

Evoluția investițiilor realizate în perioada 2006-2010 se prezintă astfel : 

 
Specificație 2006 2007 2008 2009 2010 
Investiții  0 87213 571655 2596800 22226403 
 
Fig. Nr 13 Evoluția investițiilor realizate în perioada 2006-2010 
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X. EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI 

CHELTUIELI PE BAZĂ DE BILANȚ LA FINELE 

ANULUI 2010 
 

În anul 2010 Universitatea „Petre Andrei” din Iași a desfășurat următoarele categorii de 

activități: 

• Activități fără scop patrimonial 

• Activități economice  

• Activități cu finanțare nerambursabilă 

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli întocmit iniţial a fost rectificat în cursul execuţiei anului 

2010, ca urmare a influenţelor apărute în desfăşurarea activităţii. Acestea au fost: 

-aprobarea planului investițional î n care au fost cuprinse  următoarele investiții: cămin, 

dotarea cu mobilier a spațiilor didactice și administrative , dotarea cu infrastructură IT a 

spațiilor didactice și a serviciilor administrative, achiziția unui program informatic integrat 

pentru managementul resurselor universității și achiziția de licențe pentru soft-urile utilizate, 

-creșterea numărului mediu de persoane școlarizate în exercițiul financiar 2010 

comparativ cu exercițiul financiar 2009, 

-corelarea cheltuilelilor cu forța de muncă în conformitate  cu statele de funcții aprobate.  

 

Astfel, evoluţia prevederilor bugetare pe anul 2010, se prezintă astfel: 

 

Tabelul nr 1 Evoluția prevederilor bugetare 
Specificație Inițiale Definitive 

Venituri totale 13.400.000 19.600.000 
Cheltuieli totale 9.400.000 19.140.000 
 
 

Bugetul de venituri şi cheltuieli realizat în anul 2010, cuprinde totalitatea veniturilor 

și cheltuielilor realizate în exercițiul financiar 2010  pe categorii de activități, astfel: 

 

 

 

Tabelul nr 2 Bugetul de venituri și cheltuieli realizat pentru exercițiul financiar 2010  
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Nr crt Denumire indicator 
Previzionat 

2010 
Realizat 

2010 
Diferențe  

 
I   VENITURI –TOTAL (1+2+3) 19600000 26089010 6489010 

1   
Venituri proprii din activități fără scop 
patrimonial 16500000 22872804 +6372804 

2   Alocații de la bugetul de stat 0 0 0 
3   Venituri din finanțare nerambursabilă  3000000 3049167 +49167 
    Venituri din activități economice  100000 167039 +67039 

II   CHELTUIELI –TOTAL (1+2) 19140000 25452540 +6312540 

1   
Cheltuieli  pentru activitatea de bază, din 
care: 16330000 22278183 +5948183 

  1.1 cheltuieli  de personal 11000000 10786294 -213706 
  1.2 cheltuieli cu deplasările 150000 136828 -13172 
  1.3 cheltuieli pentru burse 50000 74155 24155 
  1.4 cheltuieli pentru dotări 1000000 987821 -12179 
  1.5 cheltuieli pentru materiale consumabile 1300000 1272156 -27844 
  1.6 cheltuieli pentru reparații 100000 98724 -1276 
  1.7 cheltuieli cu utilități 200000 339804 +139804 
  1.8 cheltuieli de promovare  800000 753997 -46003 
  1.9 cheltuieli de protocol 130000 177857 47857 
  1.10 alte cheltuieli de exploatare  700000 4161179 +3461179 
  1.11 alte cheltuieli cu terții 400000 2545236 +2145236 
  1.12 Cheltuieli amortizare 0 469147 +469147 
  1.13 Cheltuieli financiare 500000 474985 -25015 

2   
Cheltuieli aferente proiectelor cu finanțare 
nerambursabilă, din care: 2810000 3049167 239167 

  2.1 cheltuieli  de personal 2200000 2441504 +241504 
  2.2 cheltuieli cu deplasările 100000 106567 +6567 
  2.3 cheltuieli pentru dotări 3000 2220 -780 
  2.4 cheltuieli pentru materiale consumabile 70000 66818 -3182 
  2.5 cheltuieli pentru reparații 2000 4542 +2542 
  2.6 cheltuieli cu utilități  15000 12261 -2739 
  2.7 cheltuieli de promovare  100000 100000 0 
  2.8 cheltuieli de protocol 30000 33558 +3558 
  2.9 alte cheltuieli de exploatare  80000 79123 -877 
  2.1 Cheltuieli amortizare 210000 199317 -10683 
  2.11 Cheltuieli financiare 40000 3257 -36743 

3   
Cheltuieli aferente activității economice, din 
care:   125190 +125190 

  3.1 cheltuieli cu bunurile   125186 +125186 
  3.2 cheltuieli financiare   4 +4 
III   EXCEDENT / DEFICIT TOTAL (I-II) 460000 636470 +176470 
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Fig nr 1   Structura veniturilor realizate în anul 2010 
 
 
 

 
 
Fig. nr 2  Structura cheltuielilor realizate în anul 2010 
 
 
 
 

Se poate constata că atât veniturile realizate cât și cheltuielile efectuate în exerciț iul 

financiar  2010,  sunt mult mai mari decât veniturile ș i cheltuielile prognozate pentru acest 

exercițiu financiar.  
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Situația veniturilor și cheltuielilor realizate în anul 2010 comparativ cu anii precedenți 

(2006-2009) se prezintă astfel: 

 

Tabelul nr 3 Evoluția principalilor indicatori realizați în perioada 2006- 2010  
 

 

DENUMIRE 
INDICATOR 2006 2007 2008 

2009 2010 

1 
Venituri 
realizate 1451941 5537840 7854133 

11571047 26089010 

2 
Cheltuieli 
realizate 1829623 6563556 8527228 

11299929 25452540 

3 Excedent/deficit  -377682 -1025716 
-673095 

 271118 636470 
 
Fig.nr 3  Evoluția veniturilor realizate în perioada 2006-2010 
 

 
 
Fig.nr  4 Evoluția cheltuielilor realizate în perioada 2006-2010 
 

 
 
Fig.nr 5 Evoluția contului de rezultat al exercițiului în perioada 2006-2010 
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Structura cheltuielilor din activitatea de bază pentru anul 2010, se prezintă astfel:  

 
Tabelul nr 4 Structura cheltuielilor pentru activitatea de bază 

 

Specificație Sume 
Pondere 

% 
Cheltuieli  pentru activitatea de bază , din care: 22278183 100.0 
cheltuieli  de personal 10786294 48.4 
cheltuieli cu deplasările 136828 0.6 
cheltuieli pentru burse 74155 0.3 
cheltuieli pentru dotări 987821 4.4 
cheltuieli pentru materiale consumabile 1272156 5.7 
cheltuieli pentru reparații 98724 0.4 
cheltuieli cu utilități 339804 1.5 
cheltuieli de promovare  753997 3.4 
cheltuieli de protocol 177857 0.8 
alte cheltuieli de exploatare  4161179 18.7 
alte cheltuieli cu terții 2545236 11.4 
Cheltuieli amortizare 469147 2.1 
Cheltuieli financiare 474985 2.1 

 
 
 

 
Fig. nr 6 Structura cheltuielilor din activitatea de baza 
 
 

Din analiza structurii se constată că ponderea cea mai mare - 48,4% o reprezintă 

cheltuielile de personal.   

 

 


