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Capitolul 1. DEFINIRE 
Art.1. Tip instituţie 
(1) Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi este o instituţie de stat, cu caracter 

non-profit, care promovează învăţământul şi cercetarea ca bunuri publice.   
(2) Universitatea are personalitate juridică şi este persoană juridică de interes naţional.  
 
Art.2. Legi de bază 
(1) Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi funcţionează în baza Constituţiei 

României şi a legislaţiei româneşti. 
(2) Ea respectă principiile înscrise în Declaraţia universală a drepturilor omului (1948) şi în 

Magna Charta a Universităţilor Europene (1988) şi aderă la Declaraţia de la Bologna 
(1999). 

 
Art.3. Identificare 
Identificarea universităţii se realizează prin: 
a) denumire: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, cu acronimul TUIASI ; 
b) stemă, emblemă, drapel (Anexele 1, 2, 3), sigiliu; 
c) ţinută de ceremonie: robă şi tocă; 
d) Ziua Universităţii: 15 noiembrie; 
e) sediu: Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Iaşi, cod poştal 700050, România.  
 
Art.4. Tradiţie 
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi funcţionează cu această denumire din 
anul 1993. Ea se situează pe linia tradiţională a învăţământului superior românesc, de la 
începuturile sale, într-un proces istoric în care s-a înregistrat oficial, la 15 noiembrie1813, 
înfiinţarea unui "clas de inginerie şi de hotărnicie", cea dintâi manifestare de învăţământ 
superior tehnic în limba română din ţara noastră. În anul 1937 s-a înfiinţat Şcoala 
Politehnică "Gheorghe Asachi", iar în anul 1948 Institutul Politehnic din Iaşi.  
 
Art.5. Misiune 
(1) Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi este o instituţie de învăţământ 

superior şi de cercetare ştiinţifică a cărei misiune este să desfăşoare activităţi 
specifice – în comunitatea locală, şi la nivel regional, naţional şi internaţional – de 
creare şi valorificare inovatoare a cunoaşterii în domeniul fundamental Ştiinţe 
inginereşti precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare. 

(2) În crearea şi valorificarea inovatoare a cunoaşterii, Universitatea îşi asumă: 

− rolul de transmitere a cunoştinţelor către noile generaţii, de formare profesională 
prin studii de licenţă, de masterat şi de doctorat, stimulând gândirea şi 
creativitatea care să asigure şanse reale în competiţia pe piaţa forţei de muncă; 
în acelaşi timp, Universitatea se adresează întregii societăţi, în vederea educării 
şi instruirii permanente, în concordanţă cu evoluţia ştiinţei şi tehnologiei la nivel 
mondial;  

− desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică, ca o componentă inseparabilă de 
procesul instructiv – formativ, pentru a contribui la progresul tehnologic, 
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economic şi social – cultural, în sensul dezvoltării durabile şi al evoluţiei către 
societatea cunoaşterii. 

 
Art.6. Mijloace de îndeplinire a misiunii 
Principalele instrumente pentru realizarea misiunii universităţii sunt: 
a) recrutarea corpului didactic şi reglementarea statutului acestuia pe baza principiului 

inseparabilităţii cercetării de activitatea didactică; 
b) crearea şi garantarea libertăţilor şi condiţiilor pentru ca studenţii să-şi atingă obiectivele în 

materie de cultură şi de formaţie; 
c) încurajarea mobilităţii profesorilor, cercetătorilor şi a studenţilor în alte universităţi, 

pentru documentare, pentru schimb reciproc de informaţii şi pentru dezvoltarea 
iniţiativelor ştiinţifice comune, aplicarea unei politici generale de echivalare a studiilor şi 
a unor titluri, cu păstrarea tradiţiilor şi a originilor istorice ale învăţământului din 
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.  

 
 
Capitolul 2. PRINCIPII 
 
Art.7. Autonomia universitară 

(1) Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi este o instituţie autonomă, care are 
libertate de decizie în probleme ce privesc structura, conducerea, administrarea şi 
funcţionarea, precum şi în raporturile sale cu unităţi similare din ţară şi din străinătate. 

(2) Universitatea este independentă, din punct de vedere moral şi intelectual, de orice 
putere politică şi economică. 

(3) Universitatea răspunde faţă de autoritatea publică în privinţa respectării prevederilor 
legale în vigoare, a politicilor educaţionale ale statului, a cartei universitare, precum şi 
în privinţa gestionării eficiente a fondurilor, indiferent de provenienţa acestora.  

 
Art.8. Interdependenţa învăţământ-cercetare 

Activitatea didactică este inseparabilă de activitatea de cercetare, cu scopul de a permite 
învăţământului să urmeze evoluţia cerinţelor societăţii şi ale cunoaşterii ştiinţifice.  
 
Art.9. Libertatea academică 

(1) Principiul fundamental al vieţii universitare îl constituie libertatea învăţământului, a 
cercetării şi a formării profesionale.  

(2)  Fiecare membru al comunităţii universitare are libertatea de a-şi alege subiectele şi 
sursele de cercetare şi de studiu şi de a interpreta rezultatele cercetării; aceasta nu îl 
absolvă de obligaţia de a-şi argumenta cercetările faţă de comunitatea universitară şi 
de responsabilitatea de a asculta critica rezonabilă. 

(3) Universitatea poate adopta anumite decizii de limitare în privinţa metodelor sau 
tehnicilor de cercetare, dacă acestea pun în pericol sănătatea umană sau viaţa, dacă 
ating individualitatea personală fără consimţământ sau dacă se interferează cu alte 
programe din Universitate în ceea ce priveşte personalul didactic, personalul de 
cercetare şi studenţii, spaţiul, facilităţile sau fondurile destinate cercetării. 

(4) Personalul Universităţii poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul universitar şi în 
afara acestuia, fără să implice prin aceasta responsabilitatea sau numele Universităţii. 
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(3) Membrii comunităţii universitare pot iniţia şi desfăşura colaborări ştiinţifice sau 
educaţionale, fără nici un fel de restricţii, în nume personal, cu membri ai altor 
comunităţi universitare sau ştiintifice. 

(5) Universitatea creează cadrul pentru un dialog permanent şi liber între personalul 
didactic, care posedă capacitatea de a transmite cunoaşterea, şi studenţi, care au 
dreptul, voinţa şi capacitatea de a şi-o însuşi.  

 
Art.10. Cooperarea academică 

(1) Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi susţine ideea de cunoaştere şi de 
influenţare reciprocă între diferite culturi, dincolo de orice frontieră geografică sau 
politică. Universitatea promovează parteneriatul cu alte universităţi şi instituţii de 
cercetare ştiinţifică, pe baza deplinei egalităţi. 

(2) Universitatea poate participa la constituirea de consorţii, cu alte universităţi sau unităţi 
de cercetare-dezvoltare, publice sau private.  

 
Capitolul 3.  ORGANIZARE 
 
Art.11. Componenţa universităţii 
(1) Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi are în structură următoarele 

componente: 
a) pentru organizarea instruirii: facultăţi, departamente în subordinea universităţii sau a 

facultăţii, catedre; 
b) pentru organizarea şi valorificarea cercetării ştiinţifice: institute, centre, laboratoare; 
c) pentru activităţi de transfer cognitiv şi tehnologic: unităţi de proiectare, centre de 

consultanţă, unităţi de producţie şi prestări servicii, centre pentru formarea continuă a 
resurselor umane; 

d) servicii auxiliare tehnice, administrative şi logistice. 
(2) În cadrul unei facultăţi sau al unui departament, unitatea academică funcţională pe 

baza căreia este organizat personalul didactic şi de cercetare o constituie catedra, 
structură caracterizată prin identitate de specializare disciplinară sau interdisciplinară. 

(3) Departamentul funcţionează pe bază de statut propriu, aprobat de Senatul universităţii. 
În statutul unui departament nu pot fi prevăzute obiective şi activităţi care se pot realiza 
în catedrele existente.  

 
Art.12. Organizarea studiilor. Acte de studii 
(1) Studiile universitare sunt organizate pe trei cicluri: de licenţă, de masterat şi de doctorat, 

fiecare având proceduri distincte de admitere şi de absolvire. Programele de studiu sunt 
deschise cetăţenilor români şi străini. 

(2) Procesul de învăţământ se desfăşoară, de regulă, în limba română. După caz, pot fi 
organizate activităţi sau programe de studii în alte limbi. 

 (3) Programele de studii universitare se planifică şi se organizează în termenii creditelor 
de studiu, în concordanţă cu Sistemul European al Creditelor Transferabile. Unitatea de 
măsură a intervalelor academice de studiu la învăţământul de licenţă şi la cel de 
masterat este semestrul. Cantitatea de muncă intelectuală individuală a unui student 
într-un semestru corespunde cu 30 de credite de studiu.  

(4) Numărul creditelor de studiu în ciclul de licenţă este de 240, iar în ciclul de masterat de 
60-120. La finalizarea cu succes a unui program de studii universitare de licenţă, de 
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masterat sau de doctorat universitatea acordă  diploma de licenţă, diploma de master, 
respectiv diploma de doctor, cu menţionarea domeniului de specialitate. 

(5) Oferta educaţională a Universităţii cuprinde şi module opţionale de pregătire 
pedagogică şi metodică, adresate studenţilor sau absolvenţilor care au în vedere 
profesiunea didactică. 

(6) Universitatea organizează diferite forme de învăţământ postuniversitar, în condiţiile 
legii, şi eliberează documente de absolvire a acestora în conformitate cu regimul 
actelor de studii din România.  

 
Art.13. Titluri onorifice acordate 
Universitatea conferă titlurile de doctor honoris causa şi de membru de onoare al 
Senatului, precum şi alte titluri ştiinţifice şi onorifice, în conformitate cu reglementările 
proprii, unor personalităţi din ţară şi din străinătate, pentru contribuţii remarcabile la 
dezvoltarea ştiinţei şi culturii, la progresul societăţii, pentru sprijin acordat Universităţii 
Tehnice "Gheorghe Asachi" în îndeplinirea misiunii sale.  
 
Art.14. Asigurarea şi evaluarea calităţii 
(1) Prin acţiunile de elaborare, planificare şi implementare a programelor de studiu, 

Universitatea îşi propune să asigure şi să dezvolte permanent calitatea educaţiei şi a 
cercetării ştiinţifice, pentru a satisface încrederea publică în oferta sa de formare 
academică şi profesională, iniţială sau continuă.  

(2) Universitatea elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei 
şi a cercetării ştiinţifice, raport care este adus la cunoştinţă beneficiarilor prin afişare 
sau publicare. 

(3) Universitatea solicită evaluarea externă a calităţii, potrivit legii. 
(4) Rezultatele şi performanţele activităţii personalului se evaluează anual, după o 

metodologie şi pe baza unor criterii şi indicatori care se aprobă de Senatul universităţii.  
 
Art.15. Publicaţiile universităţii. Editura 
(1) Universitatea editează revista ştiinţifică Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, pe 

secţiuni aprobate de Senat, cu apariţie semestrială sau anuală. 
(2) Universitatea publică periodic buletinul oficial Monitorul Universităţii Tehnice "Gheorghe 

Asachi" din Iaşi, care conţine informaţii de interes pentru comunitatea universitară şi 
pentru public. 

(3) Senatul poate aproba editarea unor publicaţii care să contribuie la îndeplinirea misiunii 
Universităţii. 

(4) În Universitate funcţionează Editura Politehnium a Universităţii Tehnice "Gheorghe 
Asachi" din Iaşi.  

 
Capitolul 4.  NORME  PRIVIND  VIAŢA  COMUNITĂŢII  UNIVERSITARE 
 
Art.16. Comunitatea universitară 
(1) Comunitatea universitară este constituită din personalul didactic, studenţii, personalul 

de cercetare, personalul auxiliar şi personalul administrativ din universitate. Sunt 
considerate ca aparţinând comunităţii universitare personalităţile române şi străine care 
deţin titluri ştiinţifice sau onorifice oferite de universitate, precum şi persoanele care au 
absolvit studiile în Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi sau care au lucrat 
în cadrul acesteia. 
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(2) Selecţia şi promovarea personalului se realizează numai prin concurs. 
(3) Universitatea nu îngrădeşte în nici un mod libertatea membrilor comunităţii universitare; 

în particular, Universitatea nu îngrădeşte libertăţile privind: 
a) participarea la viaţa socială şi publică, în beneficiul propriu, precum şi în interesul 

învăţământului şi al societăţii; 
b) apartenenţa la asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale, culturale sau de orice 

altă natură, naţionale şi internaţionale, precum şi la organizaţii politice legal 
constituite; 

c) constituirea propriilor asociaţii sau societăţi care se autoadministrează în 
conformitate cu prevederile legale. 

(4) Universitatea încurajează legăturile cu foştii studenţi, constituirea de asociaţii ale 
absolvenţilor, participarea acestora la viaţa comunităţii universitare.  

 
Art.17. Spaţiul universitar 
(1) Spaţiul universitar este ansamblul edificiilor şi al terenurilor aflate în proprietatea 

universităţii ori puse la dispoziţia sa pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ, 
cercetare şi administraţie, pentru locuinţă, masă şi studiu, pentru desfăşurarea de 
acţiuni culturale şi sportive. 

(2) Spaţiul universitar este inviolabil. Organele de ordine publică pot interveni în spaţiul 
universitar numai cu permisiunea rectorului sau a Biroului Senatului, precum şi în 
cazurile de forţă majoră sau de flagrant delict, prevăzute de lege. 

(3) Accesul membrilor comunităţii universitare în spaţiul universitar este liber, cu 
respectarea unor reglementări aprobate de Senat. 

(4) Universitatea asigură protecţia personalului în spaţiul universitar, prin autorităţile 
responsabile cu ordinea publică, la solicitarea unei persoane desemnate de Biroul 
Senatului. 

(5) Spaţiul universitar nu poate fi folosit pentru activităţi politice.  
 
Art.18. Patrimoniul 
(1) Patrimoniul este constituit din totalitatea bunurile mobile şi imobile existente în 

universitate şi din drepturile şi obligaţiile de natură economică referitoare la acestea. 
(2) Patrimoniul este de drept proprietatea Universităţii şi este gestionat de aceasta 

conform legii. 
(3) Bunurile obţinute din veniturile Universităţii sunt de drept proprietate privată a acesteia. 
 
Art.19. Bugetul. Managementul financiar 
(1) Universitatea se finanţează din venituri care provin de la bugetul de stat sau din alte 

surse.  
(2) Universitatea poate înfiinţa, singură sau prin asociere, fundaţii sau asociaţii 

profesionale, care să contribuie la creşterea performanţelor şi la îndeplinirea misiunii şi 
să nu influenţeze negativ calitatea predării, învăţării şi cercetării. 

(3) Senatul universităţii aprobă structura bugetului, pe surse şi destinaţii. Universitatea este 
autonomă în gestiunea financiară şi contabilă, în condiţii de legalitate şi de eficienţă, 
dispunând de un sistem transparent de control al veniturilor şi cheltuielilor şi de 
raportare financiar-contabilă. 

(4) Salarizarea din fonduri publice a personalului se face în conformitate cu legislaţia 
privind salarizarea în sectorul public. Salarizarea din alte surse se dicide în baza 
autonomiei universitare, în conformitate cu legislaţia specifică.  
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Art.20. Drepturi şi obligaţii ale membrilor comunităţii universitare 
(1) Angajaţii Universităţii au drepturi şi îndatoriri ce decurg din legislaţia românească, din 

prevederile contractului colectiv de muncă şi ale celui individual, precum şi din fişa 
postului. 

(2) Membrii comunităţii universitare au datoria morală de a dezvolta valorile general 
acceptate ale comunităţii universitare, precum şi prestigiul Universităţii Tehnice 
"Gheorghe Asachi" din Iaşi. 

(3) Universitatea asigură protecţia drepturilor angajaţilor şi acordă sprijin pentru 
perfecţionare, în condiţii prevăzute de lege. 

(4) Universitatea respectă drepturile de proprietate intelectuală asupra creaţiei ştiinţifice, 
tehnice, culturale sau artistice ale tuturor membrilor comunităţii universitare. 

(5) Studenţii au dreptul de a utiliza toate facilităţile didactice şi de cercetare relevante 
programului de studiu, libertatea de a alege traseele curriculare şi disciplinele aferente, 
respectând reglementările Universităţii privind organizarea procesului de învăţământ. 

(6) Universitatea acordă diferite distincţii, diplome şi premii membrilor comunităţii 
universitare, pentru merite deosebite în activitate şi pentru realizări care contribuie la 
creşterea prestigiului instituţiei.  

 
Art.21. Proceduri 
(1) În baza prevederilor prezentei Carte, Senatul aprobă proceduri şi regulamente care 

reglementează diferite aspecte ale funcţionării Universităţii, privind: 
a) organizarea Universităţii, funcţionarea structurilor şi funcţiilor de conducere, 

funcţionarea serviciilor, ordinea interioară, codul deontologic, 
b) activitatea didactică, 
c) activitatea de doctorat şi de cercetare ştiinţifică, 
d) relaţiile externe ale Universităţii, 
e) asigurarea şi evaluarea calităţii, 
f) administrarea şi gestionarea patrimoniului, 
g) recrutarea, selecţia, evaluarea şi promovarea personalului, 
h) activităţi studenţeşti, acordarea burselor şi a altor forme de sprijin pentru studenţi, 
i) acordarea titlurilor ştiinţifice şi onorifice, 
j) alegerea şi atribuţiile structurilor decizionale şi ale funcţiilor de conducere, 
k) alte probleme. 

(2) Procedurile şi regulamentele fac parte integrantă din carta Universităţii şi se publică în 
Manualul procedurilor; lista procedurilor de la alin (1) se actualizează periodic. 

(3) Facultăţile, departamentele şi catedrele pot elabora proceduri proprii, pe probleme 
specifice, urmând a fi avizate de consiliul facultăţii/ departamentului şi aprobate de 
Senatul universităţii.  

 
 
Capitolul 5. COMPETENŢE  DECIZIONALE 
 
Art.22. Structura decizională 
(1) Structurile decizionale ale universităţii sunt: Senatul universitar, consiliul facultăţii, 

consiliul departamentului şi biroul catedrei. 
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(2) Conducerea operativă a Universităţii este asigurată de Biroul Senatului, alcătuit din 
rector, prorectori, secretar ştiinţific, director general administrativ şi un reprezentant al 
studenţilor, membru al Senatului. La şedinţele Biroului Senatului rectorul poate invita 
decanii facultăţilor, precum şi alte persoane, pentru consultări în vederea soluţionării 
anumitor probleme.  

(3) Hotărârile structurilor decizionale sunt valabile numai dacă la întruniri participă cel puţin 
2/3 din numărul total al membrilor şi dacă au aprobarea a mai mult de jumătate din cei 
prezenţi. Membrii structurilor decizionale au drept de vot deliberativ egal.  

 
Art.23. Senatul universităţii şi consiliile facultăţilor 
(1) Senatul constituie autoritatea supremă de conducere a Universităţii. Senatul este 

prezidat de rector şi este convocat de către acesta sau la solicitarea a cel puţin o 
treime din membrii săi. Fundamentarea hotărârilor Senatului se realizează în cadrul 
consiliilor acestuia: Consiliul academic, Consiliul de administraţie şi strategie 
universitară, Consiliul pentru cercetare ştiinţifică, Consiliul pentru relaţii internaţionale şi 
imagine universitară, Colegiul de onoare. 

(2) Facultatea este condusă de consiliul facultăţii, prezidat de decan.  
(3) În Senat şi în consiliul facultăţii, studenţii sunt reprezentaţi în proporţie de 1/4 din 

numărul membrilor Senatului/consiliului facultăţii.  
 
Art.24. Reprezentarea universităţii 
(1) În organismele universitare şi în relaţiile externe Universitatea este reprezentată prin 

rector sau printr-un membru al comunităţii universitare, desemnat de acesta. 
(2) Ca persoană desemnată de rector, preşedintele universităţii reprezintă Universitatea în 

relaţiile cu Academia Română şi cu celelalte academii naţionale şi reprezintă 
universitatea în relaţiile cu organismele naţionale şi internaţionale de evaluare şi 
asigurare a calităţii educaţiei. 

(3) Anual, rectorul prezintă Senatului universităţii un raport de performanţă şi un raport 
financiar, aceste documente fiind făcute publice.  

 
Art.25. Alegeri 
(1) Structurile şi funcţiile de conducere se aleg prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani. 
(2) Senatul universităţii este constituit din reprezentanţi ai facultăţilor şi departamentelor, 

aleşi dintre cadrele didactice, cercetătorii şi studenţii acestora. 
(3) Consiliul facultăţii este ales de comunitatea cadrelor didactice titulare arondate 

facultăţii şi a cercetătorilor ştiinţifici cu titlu de doctor din catedrele şi din 
departamentele subordonate facultăţii.  

 
 
Capitolul 6. PREVEDERI  FINALE  ŞI  TRANZITORII 
 
Art.26. Adoptarea şi modificarea cartei universitare 
(1) Carta universitară este aprobată de Senatul universităţii şi intră în vigoare la data 

adoptării ei. 
(2) Modificarea Cartei universitare se poate iniţia la propunerea Biroului Senatului sau a 

cel puţin o treime din membrii Senatului.  
 


