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1. Introducere 

Universitatea Ecologică din București a fost fondată la data de 4 aprilie 1990 și a fost 

acreditată instituțional prin Legea nr. 282/2003. Universitatea Ecologică din București este o 

instituție particulară, persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, cu caracter non-

profit și apolitică, parte a învățământului superior din România. 

Universitatea Ecologică din București cultivă valorile și calitățile fiecărui student. În 

acest scop se pune accent pe dezvoltarea individuală, liberă, pe formarea personalității și 

asumarea unor măsuri necesare în dezvoltarea pe plan antreprenorial și pentru integrarea în 

societate și pe viitor pentru angajare. 

 

2. Admiterea studenților în UEB 

Recrutarea studenților se realizează prin proceduri de admitere proprii, vizibil pe site: 

https://ueb.ro/manag_calitate/regulamente/Regulament%20privind%20organizarea%20

admiterii%20in%20anul%20universitar%202022-2023.pdf 

Înscrierea la concursul de admitere se face numai pe baza diplomei de bacalaureat sau 

alte acte de studii echivalente, recunoscute de Ministerul Educației, realizându-se și în sistem  

online.  

Admiterea la studii a ținut cont de ordinea ierarhică a mediilor de absolvire. Din 

observațiile de până acum, UEB respectă principiul egalității șanselor tuturor candidaților, 

fără nicio discriminare, bazându-se exclusiv pe competențele academice ale candidatului. 

Taxele și cerințele pentru a intra ca student la UEB sunt oferite pe site, vizibil pentru toți. La 

înscriere se dau date în plus, se explică pașii pe care trebuie respectați. 

Înmatricularea studenţilor la toate formele de învăţământ se realizează pe baza 

Contractului de studii. Contractul este încheiat între universitate şi student, semnat de ambele 

părţi, cu ocazia prezentării la înscrierea în primul an şi pe baza unei cereri de înscriere 

completată de student la începutul fiecărui an universitar. În contract se regăsesc drepturile și 

obligațiile atât a studenților cât și a universității, este stipulat în clar perioada de școlarizare și 

taxa de școlarizare. 

Toate datele necesare admiterii la Facultate se regăsesc pe site, la o secțiune special 

realizată pentru studenți: https://ueb.ro/admitere/ 
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3. Viața studențească la UEB 

Studenții sunt invitați încă de la început să citească drepturile și obligațiile studenților, 

ce se regăsesc într-un set de Regulamente, care li se pun la dispoziție on line:.  

https://ueb.ro/manag_calitate/regulamente/CODUL%20UNIVERSITAR%20AL%20D

REPTURILOR%20SI%20OBLIGATIILOR%20STUDENTILOR%202021.pdf 

https://ueb.ro/manag_calitate/regulamente/Regulamentul%20de%20Ordine%20Interioa

ra%20al%20Universitatii%20Ecologice%20din%20Bucuresti%202022.pdf 

https://ueb.ro/manag_calitate/regulamente/REGULAMENTUL%20PRIVIND%20ACT

IVITATEA%20DE%20FORMARE%20PROFESIONALA%20A%20STUDENTILOR.pdf 

 

La începutul fiecărei promoții de studenți se postează Planul de învățământ la facultăți, 

ce se poate regăsi și on line (ca exemplu): 

https://ueb.ro/ecologie/files/Plan_inv_licenta_IF_2022-2025_TIP%20MIXT_s.PDF 

Formațiile de studii sunt organizate pe serii (pentru activitățile de curs), grupe (pentru 

activități de seminar) și subgrupe (pentru activități de laborator/lucrări 

practice/proiecte/practică), conform standardelor de specialitate prevăzute de ARACIS. 

Orarul este realizat pe serii, grupe și subgrupe, fiind postat pe site și la departament. Fiecare 

curs, seminar sau lucrare practică se regăsește în Orar, vizibil atât la avizierul Facultăților cât 

și on line. În această perioadă orarul este astfel realizat încât putem observa ușor care sunt 

activitățile față în față și cele care se derulează în mod sincron (exemplu): 

https://ueb.ro/ecologie/orare_examene/IF_Anul_I_2022_2023_SEM2_FF.pdf 

https://ueb.ro/ecologie/orare_examene/IF_Anul_I_2022_2023_SEM2_OS_b.pdf 

UEB primește Mobilități externe, între instituțiile superioare de învățământ. Mobilitatea 

studenților se realizează cu respectarea Regulamentului privind activitatea de formare 

profesională a studenților, ce se regăsește pe site la adresa: 

https://ueb.ro/manag_calitate/regulamente/REGULAMENTUL%20PRIVIND%20ACT

IVITATEA%20DE%20FORMARE%20PROFESIONALA%20A%20STUDENTILOR.pdf 

Mobilitatea studenților s-a efectuat cu avizul rectorului și decanilor facultăților din 

ambele instituții, ce s-a realizat după finalizarea unui an universitar.  

În UEB există și departamentul ERASMUS. Mobilitățile Erasmus se desfășoară 

conform normelor legale în vigoare și pe cele interne, respectiv Procedura privind 

mobilitățile ERASMUS studențești UEB: 

5 
 

https://ueb.ro/manag_calitate/regulamente/CODUL%20UNIVERSITAR%20AL%20DREPTURILOR%20SI%20OBLIGATIILOR%20STUDENTILOR%202021.pdf
https://ueb.ro/manag_calitate/regulamente/CODUL%20UNIVERSITAR%20AL%20DREPTURILOR%20SI%20OBLIGATIILOR%20STUDENTILOR%202021.pdf
https://ueb.ro/manag_calitate/regulamente/Regulamentul%20de%20Ordine%20Interioara%20al%20Universitatii%20Ecologice%20din%20Bucuresti%202022.pdf
https://ueb.ro/manag_calitate/regulamente/Regulamentul%20de%20Ordine%20Interioara%20al%20Universitatii%20Ecologice%20din%20Bucuresti%202022.pdf
https://ueb.ro/manag_calitate/regulamente/REGULAMENTUL%20PRIVIND%20ACTIVITATEA%20DE%20FORMARE%20PROFESIONALA%20A%20STUDENTILOR.pdf
https://ueb.ro/manag_calitate/regulamente/REGULAMENTUL%20PRIVIND%20ACTIVITATEA%20DE%20FORMARE%20PROFESIONALA%20A%20STUDENTILOR.pdf
https://ueb.ro/ecologie/files/Plan_inv_licenta_IF_2022-2025_TIP%20MIXT_s.PDF
https://ueb.ro/ecologie/orare_examene/IF_Anul_I_2022_2023_SEM2_FF.pdf
https://ueb.ro/ecologie/orare_examene/IF_Anul_I_2022_2023_SEM2_OS_b.pdf
https://ueb.ro/manag_calitate/regulamente/REGULAMENTUL%20PRIVIND%20ACTIVITATEA%20DE%20FORMARE%20PROFESIONALA%20A%20STUDENTILOR.pdf
https://ueb.ro/manag_calitate/regulamente/REGULAMENTUL%20PRIVIND%20ACTIVITATEA%20DE%20FORMARE%20PROFESIONALA%20A%20STUDENTILOR.pdf
https://www.ueb.ro/manag_calitate/proceduri/Psp-02.Procedura_privind_mobilitatile_ERASMUS_studentesti_UEB-rev_2.pdf
https://www.ueb.ro/manag_calitate/proceduri/Psp-02.Procedura_privind_mobilitatile_ERASMUS_studentesti_UEB-rev_2.pdf


https://ueb.ro/manag_calitate/proceduri/Psp-

02.Procedura_privind_mobilitatile_ERASMUS_studentesti_UEB-rev_2.pdf  

La sfârșitul perioadei petrecute în străinătate, instituția gazdă a pus la dispoziția 

studentului și a universității noastre, o foaie matricolă prin care s-a confirmat că programul 

convenit s-a încheiat, precum și rezultatele obținute. Perioadele de mobilitate ERASMUS au 

fost incluse și în Suplimentul la Diploma de licență. 

Printre beneficiile studenților care au participat la ERASMUS s-au regăsit: creșterea 

majoră a șanselor de găsire a unui loc de muncă, îmbunătățirea limbajului de specialitate și o 

experiență culturală mult îmbunătățită. O dovadă în acest sens constă în faptul că la angajarea 

studenților/absolvenților în câmpul muncii, o decizie favorabilă s-a datorat și participării la 

mobilitatea ERASMUS. 

Mai jos sunt câteva date ce prezinta activitatea departamentului. 

Mobilități an universitar 2017 – 2018 

- 7 Mobilități de studiu  

- 16 Mobilități de practică  

Mobilități an universitar 2018 – 2019 

-  9 Mobilități de studiu  

- 10  Mobilități de practică  

Mobilități an universitar 2019 – 2020 

- 4 Mobilități de studiu  

- 10 Mobilități de practică  

Mobilități an universitar 2020 – 2021 

- 0 Mobilități de studiu  

- 0 Mobilități de practică 

Mobilități an universitar 2021 – 2022 

- 1 Mobilitate de studiu   

- 1 Mobilitate de practică 

Studenții beneficiază de posibilitățile oferite de către acest program, din păcate în 

timpul pandemiei SARS-COV19 activitatea a fost restrânsă deoarece toate activitățile 

didactice ale universităților partenere au fost mutate în mediul online, astfel împiedicând 

răspândirea virusului. 

Atât în ce privește transferul studenților, cât și în ce privește mobilitățile prin programul 

ERASMUS se analizează parcursul studentului utilizând sistemul de credite transferabile, 

conform unui Regulament propriu, vizibil pe site la adresa:  
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Examinarea și evaluarea studenților se face pe bază de criterii pe care cadrul didactic le 

oferă încă de la începutul predării. Notele studenților la examene se trec în programul UMS 

unde fiecare poate să verifice on line.  

Relația dintre student și profesor este una de parteneriat. Cadrele didactice își manifestă 

disponibilitatea pentru cerințele și nevoile studenților în privința materialelor bibliografice 

pentru disciplinele predate dar și pentru domeniul de studiu, a flexibilității programului, a 

îndrumărilor pentru proiecte sau a lucrărilor de licență/disertație. Rezultatele învățării sunt 

explicate și discutate cu studenții. 

Cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (e-mail, pagina personală de web 

pentru tematică, platforma electronică Google Classroom, bibliografie, resurse în format 

electronic și dialog cu studenții) și materiale auxiliare, de la tablă la flipchart și 

videoproiector. 

Cadrele didactice au ore de permanență/consultații la dispoziția studenților și 

personalizează îndrumarea la cererea studentului. Există îndrumători sau tutori de an sau alte 

forme de asociere între un cadru didactic și un grup de studenți (cercuri științifice pe 

discipline sau domeniu). 

Personalul didactic propriu și asociații care desfășoară activități de învățământ în 

universitate îndeplinesc condițiile legale pentru ocuparea posturilor, au specializarea 

respectivă și doctorat în domeniu. 

În Universitatea Ecologică din București, programele pentru studii de licență sunt 

structurate pe 6 semestre, cu un total de 180 credite, pentru Facultățile de Ecologie și 

Protecția Mediului, Management Financiar, Educație Fizică și Sport, Psihologie, Științele 

Comunicării și pe 8 semestre, cu un total de 240 credite, pentru Facultățile de Drept și 

Inginerie Managerială. 

Fiecărui an universitar îi sunt alocate câte 60 credite transferabile în sistemul european 

(ECTS) pentru disciplinele obligatorii, indiferent de forma de învățământ: cu frecvență sau cu 

frecvență redusă. Disciplinele facultative, indiferent de semestrul de studii în care sunt 

prevăzute în planul de învățământ, se încheie cu probă de verificare, iar numărul de credite 

care li se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv. 

Cel puțin 50% din formele de verificare ale disciplinelor de studii prevăzute în planurile 

de învățământ sunt examene. 
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Practica studenților se realizează conform fiecărui program de studii. La nivelul fiecărei 

facultăți există colaborări și protocoale pentru practica studențească. UEB are relații 

permanente cu reprezentanți ai unor instituții publice și private. La unele întâniri au fost 

prezenți și membri ai studenților, pentru a discuta cu specialiști din: 

 URBAN INCERC din București 

 Asociația Zero Energy 

 Comisia Națională de Cercetări Antarctice a Academiei Române  

 S.C. Hofigal  Import Export SA 

 Institutul Român pentru Drepturile Omului 

 Asociația  „Pachamama România” 

La examenul de finalizare a studiilor se pot prezenta numai absolvenții care au 

îndeplinit în totalitate cerințele prevăzute în planul de învățământ al specializării promoției 

din care au făcut parte. 

Diploma de licență se acordă în condițiile promovării examenului de finalizare a 

studiilor în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de 

licență (diplomă) și disertație al UEB: 

https://www.ueb.ro/manag_calitate/regulamente/Regulament%20privind%20organizare

a%20si%20desfasurarea%20examenelor%20de%20licenta%20(diploma)%20si%20disertatie

%20pe%20anul%20universitar%202021-2022.pdf  

 

4. Spaţii de învăţământ, de cercetare şi pentru alte activităţi 

În ceea ce privește activitatea universității, conform părerii studenților, aceasta dispune 

de spații de pregătire corespunzătoare formelor de învățământ și programelor de studii care se 

desfășoară și sunt în concordanță cu normele tehnice, siguranță și igienico-sanitare; 

activitățile având loc în cele două sedii proprii ale universității. 

Pentru activităţile sportive, în afara unei săli amenajate cu suprafaţa de 250 mp, UEB 

pune la dispoziţia studenţilor și terenul în aer liber cu suprafaţa de 493 mp, pentru atletism şi 

sporturi de echipă. 

Sălile de curs/seminarii/laboratoare dispun de echipamente tehnice de învățare, predare 

și comunicare (videoproiector, calculatoare și acces wifi la internet), adecvate numărului de 

studenți. 
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5. Sistemul burselor şi a altor forme de sprijin 

Universitatea acordă anual burse şi diferite ajutoare materiale, pe baza Regulamentului 

privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi: 

https://ueb.ro/manag_calitate/regulamente/REGULAMENT_privind_bursele_si_facilita

ti_acordate_studentilor.pdf 

În acest regulament se precizează condiţiile în care se acordă aceste burse și alte forme 

de sprijin material (reduceri de taxă, scutiri de taxă ş.a.). Toate facilităţile băneşti sunt alocate 

din resurse proprii. 

La începutul fiecărui semestru se prezintă pe site-ul secretariatelor facultăților lista 

studenților bursieri. Exemple: 

https://ueb.ro/drept/secretariat/Scan2021-04-13_093412%20burse%202020-

%202021.pdf 

 

6. Servicii studențești 

Serviciul bibliotecă 

În cadrul campusului universitar se regăsește biblioteca universității cu un fond de carte 

de peste 15.000 de volume si reviste de specialitate. Biblioteca este dotată cu două săli de 

lectură pentru cel puțin 10% din numărul total de studenți de la învățământul cu frecvență. 

În această perioadă, datorită modificărilor privind modul de predare sincron, studenții 

au la dispoziție documentația necesară studiului propriu (suporturi de curs, cursuri sinteză, 

îndrumare de seminar/proiect/laborator/lucrări practice etc.) se realizează în format hibrid, 

fizic și electronic, ce îmbunătățește baza de date a Bibliotecii UEB, atât fizic cât și electronic, 

ce se regăsește pe e-Learning, sau pe Google Classroom, din platforma G Suite for 

Education.  

Biblioteca electronică este actualizată periodic și oferită studenților pe site la adresele: 

https://www.ueb.ro/ecologie/ebiblioteca.php  

 https://www.ueb.ro/drept/ebiblioteca.php  

 https://www.ueb.ro/efs/ebiblioteca.php 

 https://www.ueb.ro/comunicare/ebiblioteca.php 

 https://www.ueb.ro/psihologie/ebiblioteca.php 
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Serviciul secretariat 

Fiecare facultate are în componență câte un secretariat ce se ocupă de activitățile 

necesare. Fiecare secretariat are un Orar afișat; răspund la telefon; discută cu studenții; oferă 

informații referitoare la cursuri, ca de exemplu când este necesar ca studenții să poată alege 

din cursurile opționale etc. 

 

Cazare în cămin 

Dintre facilitățile oferite studenților de Universitatea Ecologică din București, este și 

aceea a asigura nevoia de cazare a studenților din alte localități, care solicită acest lucru. 

Astfel, la începutul fiecărui an universitar, studenții depun o cerere la universitate prin care 

solicită un loc în căminul „Artifex”, situat vis-à-vis de sediul din Bd.Vasile Milea, cu care 

Universitatea Ecologică din București încheie un acord anual. In ultimii 5 ani au fost cazați în 

medie 15 studenți. 

 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) 

În afară de aceste oportunități, studenții se pot consulta privitor la cariera profesională 

cu reprezentant pe facultate cu rol de consilier, al CCOC. Activitatea CCOC se desfășoară în 

Baza Regulamentului prorpiu, care este publicat pe site: 

https://ueb.ro/manag_calitate/regulamente/Regulament%20de%20%20organizare%20si

%20functionare%20a%20CCOC%202022.pdf 

Cadrele didactice asigură printr-o planificare consultații săptămânale de minimum 2 ore 

în cadrul cărora asigură, de regulă, individual, consilierea studenților pe linia orientării 

vocaționale în carieră. În același timp, se efectuează evaluarea unor abilități specifice, 

necesare profesării cu succes într-o anumită zonă a domeniului de studii, precum și urmărirea 

dezvoltării unor abilități, în special a celor transferabile, de tipul empatiei, inteligenței și 

rezistenței emoționale, flexibilității mentale, comunicării eficiente, lucrului în echipă, 

capacității decizionale, capacității de gestionare a conflictelor, toleranței la diversitate. 

Tot în cadrul CCOC, există un Centru de învățare  

https://www.ueb.ro/files/ANEXA%20II-

B.1.3.28.a.%20%20%20%20Centrul.de.Invatare.pdf 

care dezvoltă și desfășoară, printre altele, proiecte de reducere a abandonului școlar. 

https://www.ueb.ro/files/ANEXA%20II-

B.1.3.28.b.%20Proiecte%20%20%20%20reducere%20abandon.pdf 
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Societatea Antreprenorială Studenţească UEB (SASUEB) 

Universitatea dispune și de programe de stimulare a studenților cu performanțe înalte, 

atât prin atragerea acestora în activități de cercetare, cât și de recompensarea lor cu burse de 

performanță conform reglementărilor interne. 

Pentru studenții activi, în cadrul UEB funcționează Societatea Antreprenorială 

Studenţească UEB (SASUEB). SASUEB se adresează studenţilor Universităţii Ecologice din 

Bucureşti, indiferent de programul de studiu pe care aceştia îl frecventează sau de forma de 

învăţământ la care sunt înmatriculaţi, inclusiv studenţilor veniţi la studii prin programe de 

mobilităţi. Societatea Antreprenorială Studenţească UEB funcționează pe baza unui 

Regulament, ce se poate consulta pe site la adresa: 

https://ueb.ro/manag_calitate/regulamente/Regulamentul%20si%20Metodologia%20de

%20organizare%20si%20functionare%20a%20Societatii%20Antreprenoriale%20Studentesti

%20din%20Universitatea%20Ecologica%20din%20Bucuresti%20-%202017.pdf 

 

7. Cercetarea științifică 

Universitatea dispune de programe de stimulare a studenților cu performanțe înalte, 

printre care și atragerea acestora în activități de cercetare. 

La nivelul universităţii, activitatea de cercetare ştiinţifică este coordonată de Comisia 

senatului pentru cercetare ştiinţifică şi se desfăşoară pe baza unui Regulament propriu, fiind 

coordonată de unul dintre prorectori: 

https://ueb.ro/manag_calitate/regulamente/2017%2012%2007%20REGULAMENTUL

%20DE%20ORGANIZARE%20SI%20DESFASURARE%20%20A%20ACTIVITATII%20

DE%20CERCETARE%20STIINTIFICA%20UNIVERSITARA.pdf 

Comisia, în baza politicii universităţii, stabileşte obiectivele strategice ale activităţii, 

modalităţile de desfăşurare a cercetării în cadrul universităţii şi finanţarea activităţii de 

cercetare. În baza strategiei desemnate, facultăţile decis propriile planuri de cercetare 

multianuale şi pe fiecare an universitar, care sunt coordonate şi urmărite de către decani. De 

asemenea, comisia elaborează, pe baza propunerilor facultăţilor, Planul anual al activităţilor 

de cercetare ştiinţifică în cadrul UEB precum și activitatea studenților în domeniu. 

Cercetarea științifică din Universitatea Ecologică din București a fost racordată la 

coordonatele Strategiei de cercetare și inovare a Comisiei europene pentru perioada 2020- 

2024 și, prin aceasta, la Strategia Uniunii Europene care urmărește creșterea durabilă sub 

obiectivul cu substrat ecologic 20/20/20 (20% reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră; 
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20% creștere a ponderii energiilor regenerabile; 20% creștere a eficienței energetice), o 

creștere favorabilă incluziunii sociale și pe piața muncii.  

În Universitatea Ecologică din Bucureşti, cu sprijinul unor cadre didactice din 

universitate, apar următoarele reviste periodice: Revista Română de Dreptul Mediului, ISBN 

1583-5197-015; Revista Română de Dreptul Muncii, ISSN 1582-7534; Eco-Economics 

Review, ISSN 2457-9076; Revista Kineco, http://www.ueb.ro/efs/rev_kineco.php; 

Almanahul Mediului, Editura Oscar Print. 

Anual, în fiecare facultate, se organizează sesiuni de comunicări ştiinţifice ale cadrelor 

didactice şi ale studenţilor, cu participare naţională sau internaţională. Menţionăm în acest 

context Conferinţa internaţională EUB care s-a deruat anual, chiar și în timpul pandemiei în 

regim on line https://www.ueb.ro/cercetare_sesiuni_stiintifice.php 

Universitatea a organizat mai multe manifestări științifice internaționale, dintre care 

amintim Conferința internațională EUB-2021, cu tema "Ecology of XXI Century - The 

European The European Climate Pact" și Conferința Internațională „Use for R in Official 

Statistics” organizată în 2021 la Institutul Național de Statistică din București; Conferința 

internațională EUB-2022 cu tema "Ecology of XXI Century - Only One Earth".  

La nivelul facultăților au fost organizate 8 manifestări științifice. Au fost organizate 7 

sesiuni de comunicări științifice ale studenților, la care au participat peste 100 studenți cu 

circa 50 de lucrări. De asemenea, studenții au participat și la alte sesiuni științifice naționale 

sau internaționale, externe universității: 

https://ueb.ro/cercetare/RAPORT_cercetare_UEB_2021_v0.1.pdf 

În fiecare an universitar au fost organizate și alte Conferinţe internaționale în cadrul 

Universităţii Ecologice din Bucureşti. În medie, au fost organizate 15 secţiuni, simpozioane şi 

conferinţe ştiinţifice, cu prezenţa unor personalităţi din mediul ştiinţific naţional şi 

internaţional, precum şi din instituţii publice şi mediul de afaceri. În perioada pandemică 

toate activitățile s-au derulat on line. 

https://ueb.ro/cercetare_sesiuni_stiintifice.php 

Lucrările prezentate la aceste manifestări ştiinţifice sunt publicate, în Ecologica 

Universitaria – Analele Universităţii Ecologice din Bucureşti; în volumul Economics of 

Sustainable Development; Revista Kineco etc. 

O altă componentă a activităților desfășurate de studenții Universității Ecologice din 

București este aceea a participării la acțiuni care vizează profilul Universității. Amintim aici: 

„Cunoaşte şi protejează Antarctica!”, rezentarea activității CNCA (Comisia Națională de 

12 
 

https://www.ueb.ro/cercetare_sesiuni_stiintifice.php
https://ueb.ro/cercetare/RAPORT_cercetare_UEB_2021_v0.1.pdf
https://ueb.ro/cercetare_sesiuni_stiintifice.php


Cercetări Antarctice) și diseminarea studiilor în cadrul Programului de activităţi dedicate 

Zilei Internaţionale a Antarcticii (1-6 decembrie). 

În universitate funcționează Centrul de Studii pentru Arii Naturale Protejate în cadrul 

căruia se desfășoară activități pentru asigurarea custodiei siturilor Natura 2000 ROSCI0103 - 

ROSCI0199 Platoul Meledic.  

În universitate există Centrul de Studii pentru Arii Naturale Protejate (CSANP) și alte 

centre de cercetare cu aprobarea senatului universitar.  

În continuare menționăm câteva activități deosebite cu participarea studenților și 

masteranzilor de la facultatea de Drept: 

a. An universitar 2021-2022 

- Masa rotundă cu tema „Evoluționism și ecologie”, Universitatea Ecologică din 

Bucureşti, 6 octombrie 2021, live pe Facebook și Youtube; 

- Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor Facultății de Drept – 

Drept, ştiinţă şi cultură, Ediția a VII-a, Universitatea Ecologică din Bucureşti, 16 decembrie 

2021, desfăşurată on line; 

- EUB-2022 International Conference - "Ecology of XXI Century - Only One Earth" - 

Ecological University of Bucharest, 04 - 08 April 2022, Bucharest, desfăşurată on line; 

- Conferința de informare - Fii și tu parte a schimbării! Trăieşte Experienţa Erasmus, 4 

aprilie 2022, desfăşurată on line; 

- Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor „Rolul dreptului în 

dezvoltarea societății. Dreptul și crizele globale. Impactul juridic al crizei sanitare”, Ediția a 

VIII-a, 7 aprilie 2022, ora 10, desfăşurată on line; 

- Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice – Ecologismul: doctrina 

politică și juridică a secolului XXI, Ediţia a VI-a, Facultatea de Drept, Universitatea 

Ecologică din Bucureşti, 7 aprilie 2022, desfăşurată on line; 

- Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor Facultății de Drept, 

Norme, valori şi repere contemporane în societatea românească, Facultatea de drept 

Universitatea Valahia din Târgovişte, mai 2022, desfăşurată on line; 

- Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor, Facultatea de Știinţe Economice şi 

Drept, Universitatea din Piteşti, mai 2022, desfăşurată on line; 

- Conferința „Dreptul mediului: 50 de ani de dezvoltare ca ramură de drept și disciplină 

juridică”, Universitatea Ecologică din București, 3 iunie 2022, live pe Facebook și Youtube; 
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- Ziua Mondială a Mediului „O singură Terra!”, tema prioritară: Reconstituirea 

ecosistemelor deteriorate, Universitatea Ecologică din București, 5 iunie 2022, desfășurată on 

line; 

- Ziua Mondială pentru Combaterea Deșertificării și a Secetei „Împreună depășim 

seceta”, Universitatea Ecologică din București, 17 iunie 2022, desfășurată on line. 

 

b. An universitar 2020-2021 

- Masa rotundă – Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, organizată în 

cadrul programului de studii universitare de master Dreptul informaţiilor şi al securităţii 

private, 18 noiembrie 2020; 

- Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor Facultății de Drept – 

Drept, ştiinţă şi cultură, Ediția a VI-a, Universitatea Ecologică din Bucureşti, 03 decembrie 

2020, desfăşurată on line; 

- EUB-2021 International Conference - Ecology of XXI Century - Ecological 

University of Bucharest 29 martie 2021, Bucharest, desfăşurată on line; 

- Conferința de informare - Fii și tu parte a schimbării! Trăieşte Experienţa Erasmus, 2 

aprilie 2021, desfăşurată on line; 

- Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor Facultății de Drept – 

Rolul dreptului în dezvoltarea societății, Protecţia mediului, parte din educaţia juridică, Ediţia 

a VI-a, Universitatea Ecologică din Bucureşti, 1 aprilie 2019, desfăşurată on line; 

- Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice – Ecologismul: doctrina 

politică și juridică a secolului XXI, Ediţia a IV-a, Facultatea de Drept, Universitatea 

Ecologică din Bucureşti, 30 martie 2021, desfăşurată on line; 

- Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor Facultății de Drept, 

Norme, valori şi repere contemporane în societatea românească, Facultatea de drept 

Universitatea Valahia din Târgovişte, 29-30 octombrie 2020, desfăşurată on line; 

- Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor Facultății de Drept, 

Norme, valori şi repere contemporane în societatea românească, Facultatea de drept 

Universitatea Valahia din Târgovişte, 13-14 mai 2021, desfăşurată on line; 

- Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor – De la criza sanitară la criza 

economică şi implicaţiile juridice ale pandemiei COVID-19 , Ediţie specială, Facultatea de 

Știinţe Economice şi Drept, Universitatea din Piteşti, 14 mai 2021, desfăşurată on line; 

- Comunicarea în secolul XXI: tradițiile profesiei și provocările ecologiei, 13 iulie 

2020, desfăşurată on line. 
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- Universitatea Ecologică de vară – Vaccinul anti-Covid-19: un bun public Mondial al 

umanității, 20 iulie 2020, desfăşurată on line; 

- Universitatea Ecologică de vară – Schimbările climatice: amenințare planetară, 

provocare civilizațională, guvernanță și reglementare globală, 27 iulie 2020, desfăşurată on 

line; 

- Conferința științifică: 5 ani de la încheierea Acordului de la Paris privind clima, 12 

decembrie 2020, desfăşurată on line; 

- Conferința națională Dreptul și schimbările climatice: provocări, dezvoltări și 

tendințe teoretico și implicații pratice, 29 martie 2021, desfăşurată on line; 

- Comunicarea ecologică la ora schimbării, 1 aprilie 2021, desfăşurată on line; 

- Acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici la 98 de ani. Un secol de viață închinat culturii, 

7 iulie 2021, desfăşurată on line; 

- Catedra Interdisciplinară „Prof. univ. dr. Dolphi Drimer” – Ecologie – Știință 

globală – Multiculturalism, 14 iulie 2021, desfăşurată on line. 

 

c. An universitar 2019-2020 

- Masa rotundă – Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, organizată în 

cadrul programului de studii universitare de master Dreptul informaţiilor şi al securităţii 

private, 14 noiembrie 2019; 

- Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor Facultății de Drept– 

Drept, ştiinţă şi cultură, Ediția a V-a, Universitatea Ecologică din Bucureşti, 17 decembrie 

2019; 

- EUB-2019 International Conference - Ecology of XXI Century - Ecological 

University of Bucharest April 01. 2019, Bucharest; 

- Conferinţa naţională – Artificial intelligence and smart jobs – organizată de 

Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice din Bucureşti cu participarea d-lui Gabriel 

Traian Ungureanu, director al Editurii Wolters Kluwer, 01 Aprilie 2019; 

- Workshop-ul cu tema Vulnerabilităţi actuale în sistemul justiţiei, organizat de 

Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice din Bucureşti, cu participarea d-lui profesor 

Tudorel Butoi; 

- Conferința de informare - Fii și tu parte a schimbării! Trăieşte Experienţa Erasmus, 1 

aprilie 2019; 
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- Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor Facultății de Drept– 

Rolul dreptului în dezvoltarea societății, Ediţia a V-a, Universitatea Ecologică din Bucureşti, 

2 aprilie 2019; 

- Lansarea Grădinii de Idei Motivaţionale, Ediţia I, concept de dezbateri studenţeşti 

informale şi workshop cu tema Public speaking – trenduri actuale în Ştiinţele comunicării, cu 

participarea eseistului Andrei Vulpescu; manifestare organizată de Facultatea de Ştiinţele 

Comunicării, în colaborare cu masteranzii programului de studii universitare de master 

Dreptul Informaţiilor şi Securităţii Private, al Facultății de Drept; 

- Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice – Ecologismul: doctrina 

politică și juridică a secolului XXI, Ediţia a III-a, Facultatea de Drept, Universitatea 

Ecologică din Bucureşti, 3 aprilie 2019; 

- Sesiunea naţională anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor - Evoluţia statului şt 

dreptului în perioada post-aderare, Ediţia a XII-a, Facultatea de Știinţe Economice şi Drept, 

Universitatea din Piteşti, 19 aprilie 2019; 

- Proiectul Lumea Vie – Planeta Albastră: Masa rotundă Combaterea poluării cu 

plastic, organizată de Facultatea de Drept cu ocazia Zilei internaţionale a mediului, 5 iunie 

2020. 

 

d. An universitar 2018-2019 

- Conferinţa naţională consacrată Centenarului Marii Uniri, Un secol de stat naţional, 

unitar şi indivizibil, 27 noiembrie 2018, organizată de Academia Română în colaborare cu 

Universitatea Ecologică din Bucureşti; 

- Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor Facultății de Drept– 

Drept, ştiinţă şi cultură, Ediția a IV-a, Universitatea Ecologică din Bucureşti, 6 decembrie 

2018; 

- Masa rotundă – Interacţiunea dintre drept şi psihologie pe tărâmul probelor, 

organizată în cadrul programului de studii universitare de master Dreptul informaţiilor şi al 

securităţii private, 20 decembrie 2018; 

- EUB-2019 International Conference - Ecology of XXI Century - Ecological 

University of Bucharest April 01. 2019, Bucharest; 

- Conferinţa naţională – Artificial intelligence and smart jobs – organizată de 

Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice din Bucureşti cu participarea d-lui Gabriel 

Traian Ungureanu, director al Editurii Wolters Kluwer, 01 Aprilie 2019; 
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- Workshop-ul cu tema Vulnerabilităţi actuale în sistemul justiţiei, organizat de 

Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice din Bucureşti, cu participarea d-lui profesor 

Tudorel Butoi; 

- Conferința de informare - Fii și tu parte a schimbării! Trăieşte Experienţa Erasmus, 1 

aprilie 2019; 

- Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor Facultății de Drept– 

Rolul dreptului în dezvoltarea societății, Ediţia a V-a, Universitatea Ecologică din Bucureşti, 

2 aprilie 2019; 

- Lansarea Grădinii de Idei Motivaţionale, Ediţia I, concept de dezbateri studenţeşti 

informale şi workshop cu tema Public speaking – trenduri actuale în Ştiinţele comunicării, cu 

participarea eseistului Andrei Vulpescu; manifestare organizată de Facultatea de Ştiinţele 

Comunicării, în colaborare cu masteranzii programului de studii universitare de master 

Dreptul Informaţiilor şi Securităţii Private, al Facultății de Drept; 

- Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice – Ecologismul: doctrina 

politică și juridică a secolului XXI, Ediţia a III-a, Facultatea de Drept, Universitatea 

Ecologică din Bucureşti, 3 aprilie 2019; 

- Sesiunea naţională anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor - Evoluţia statului şt 

dreptului în perioada post-aderare, Ediţia a XII-a, Facultatea de Știinţe Economice şi Drept, 

Universitatea din Piteşti, 19 aprilie 2019; 

- Proiectul Lumea Vie – Planeta Albastră: Masa rotundă Combaterea poluării cu 

plastic, organizată de Facultatea de Drept cu ocazia Zilei internaţionale a mediului, 5 iunie 

2019. 

 

e. An universitar 2017-2018 

- Conferinţa naţională România şi acordul de la Paris, organizată de Centrul de dreptul 

mediului, Universitatea Ecologică din Bucureşti, 3 noiembrie 2017; 

- Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor Facultății de Drept– 

Drept, ştiinţă şi cultură, Ediția a III-a, Universitatea Ecologică din Bucureşti, 5 decembrie 

2017; 

- Masa rotundă – Gestul suicidar din perspectiva fracturii de comunicare, organizată 

în cadrul programului de studii universitare de master Dreptul informaţiilor şi al securităţii 

private, 10 decembrie 2017; 
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- Conferinţa naţională Apărarea patrimoniului cultural prin dreptul penal. Cazul 

tezaurului dacic, organizată de Universitatea Ecologică din Bucureşti, Academia Română şi 

Parchetul de pe lângă Î.C.C.J cu ocazia Zilei culturii naţionale, 15 ianuarie 2018; 

- Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor Facultății de Drept– 

Rolul dreptului în dezvoltarea societății, Ediţia a IV-a, Universitatea Ecologică din Bucureşti, 

3 aprilie 2018; 

- EUB-2018 International Conference - Ecology of XXI Century - Ecological 

University of Bucharest April 2-4, 2018, Bucharest; 

- Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice – Ecologismul: doctrina 

politică și juridică a secolului XXI, Ediţia a II-a, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică 

din Bucureşti, 4 aprilie 2018; 

- Sesiunea naţională anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor - Evoluţia statului şt 

dreptului în perioada post-aderare, Ediţia a XI-a, Facultatea de Știinţe Economice şi Drept, 

Universitatea din Piteşti, 27 aprilie 2018; 

- Conferința de informare - Fii și tu parte a schimbării! Trăiește Experiența Erasmus, 5 

aprilie 2018; 

- Proiectul Lumea Vie – Planeta Albastră: Masa rotundă Conștientizarea măsurilor 

pentru protejarea mediului înconjurător, organizată de Facultatea de Drept cu ocazia Zilei 

internaționale a mediului, 5 iunie 2018. 

 

Studenții Facultății de Management Financiar în perioada analizată au participat la 

sesiunile științifice studențești organizate în fiecare an, sesiuni desfășurate sub titlul 

ECONOMIA DEZVOLTĂRII DURABILE. 

 

ECONOMIA DEZVOLTĂRII DURABILE 

Număr lucrări 
Ediția Data 

Master Licență 
Participanți

XXVII 05.04.2022 4 10 37 

XXVI 31.03.2021 9 14 42 

XXV 29.052020 5 8 35 

XXIV 01.04.2019 13 12 31 

XXIII 04.04.2018 12 5 29 
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Studenții au participat și la Concursul cu participarea liceenilor și a studenților 

Facultății de Management Financiar  și  Facultății   de   Ecologie   și   Protecția   Mediului:   

"Vreau   să   fiu antreprenor!", ediția a V-a, 2020, ediția a IV-a, 2019, ediția a III-a, 2018; 

Participări la evenimentele Erasmus Open Doors organizate în anii 2021 și 2020; Atelier de 

lucru cu studenții pentru promovarea de evenimente virtuale – acțiune organizată de 

Facultatea de Științele Comunicării împreună cu Facultatea de Management Financiar în 

Grădina Botanică, 06.04.2022; O carieră de succes: Întâlnire cu un fost absolvent al Facultății 

de Management, 06.04.2022; Împodobim bradul- întâlnire studenți, cadre didactice la 

împodobirea bradului din curtea universității; Participare la deschiderile de an universitar 

organizate de universitate și facultate. 

 

În cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport studenții au participat la diferite 

competiții sportive atât naționale cât și internaționale mai jos este lista celor cu care ne 

mândrim: 

HALTERE 

 

1.LOREDANA ELENA TOMA  

- Calificata la Jocurile Olimpice, Paris 2024 

- Campionatul Mondial de Seniori, Bogota – Columbia 05-14.12.2022 

- Categoria 71 kg 

• Smuls 119 kg, locul 1 

• Aruncat 137 kg, locul 4 

• Total 256 kg, locul 1 

• Record Mondial la Smuls cu 119 kg 

• Record European la Smuls 119 kg 

- Campionatele Nationale de Seniori_Cupa Romaniei, Onesti_Mai 2022 

- Categoria 71 kg 

• Locul 1 

- Campionatele Nationale de Seniori_Finala, Botosani_Iulie 2022 

- Categoria 71 kg 

• Smuls 115 kg, locul 1 

• Aruncat 135 kg, locul 1 

• Total 250 kg, locul 1 
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2. ONICA NICOLAE  

- Campionatul Mondial de Seniori, Pattaya – Tailanda 18-27.09.2019 

- Categoria 96 kg 

• Smuls 145 kg, locul 8 

• Aruncat 185 kg, locul 8 

• Total 330 kg, locul 8 

- Cupa Mediteraneană, San Marino – Serravalle 04-06.10.2019, calificare olimpică 

Tokio 2020. 

- Categoria 102 kg 

• Smuls 150 kg, locul 2 

• Aruncat 180 kg, locul 2 

• Total 330 kg, locul 2 

 Calificat la Jocurile Olimpice, Tokyo 2020 

 

3. PAUL IONITA 

- Campionatul European de Juniori I U20, Durres – Armenia_Octombrie.2022 

- Categoria 109 kg 

• Smuls 145 kg, locul 8 

• Aruncat 190 kg, locul 4 

• Total 335 kg, locul 6 

- Campionatele Nationale de Tineret_Cupa Romaniei, Onesti_Aprilie 2022 

- Categoria 109 kg 

• Locul 1 

- Campionatele Nationale de Seniori_Cupa Romaniei, Onesti_Mai 2022 

- Categoria 109 kg 

• Locul 1 

- Campionatele Nationale de Seniori_Finala, Botosani_Iulie 2022 

- Categoria 109 kg 

• Smuls 147 kg, locul 1 

• Aruncat 185 kg, locul 1 

• Total 332 kg, locul 1 

- Campionatele Naționale de Juniori I U20_Finala, Ovidiu_Octombrie 2022 

- Categoria 109 kg 

• Smuls 145 kg, locul 1 
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• Aruncat 180 kg, locul 1 

• Total 325 kg, locul 1 

- Campionatele Nationale de Juniori I U20_Finala, Bascov_Noiembrie 2022 

- Categoria 109 kg 

• Smuls 145 kg, locul 1 

• Aruncat 180 kg, locul 1 

• Total 325 kg, locul 1 

 

4. CONSTANTIN CARP 

- Campionatul European de Tineret U23, Durres – Armenia_Octombrie.2022 

- Categoria 67 kg 

• Smuls 120 kg, locul 4 

• Aruncat 145 kg, locul 4 

• Total 265 kg, locul 4 

- Campionatele Nationale de Tineret_Cupa Romaniei, Onesti_Aprilie 2022 

- Categoria 67 kg 

• Locul 1 

- Campionatele Nationale de Seniori_Cupa Romaniei, Onesti_Mai 2022 

- Categoria 67 kg 

• Locul 2 

-  Campionatele Nationale de Seniori_Finala, Botosani_Iulie 2022 

- Categoria 67 kg 

• Smuls 115 kg, locul 2 

• Aruncat 135 kg, locul 2 

• Total 250 kg, locul 2 

- Campionatele Nationale de Tineret I U23_Finala, Bascov_Noiembrie 2022 

- Categoria 109 kg 

• Smuls 120 kg, locul 1 

• Aruncat 140 kg, locul 1 

• Total 260 kg, locul 1 

 

5. GRIGORIU MARIA LUANA 

- Campionatul Mondial de Juniori, Suva – Fiji 01-10.06.2019 

- Categoria 71 kg 
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• Smuls 91 kg, locul 4 

• Aruncat 112 kg, locul 4 

• Total 203 kg, locul 4 

- Campionatul European de Juniori, București – România 18-27.10.2019 

- Categoria 64 kg 

• Smuls 89 kg, locul 5 

• Aruncat 116 kg, locul 2 

• Total 205 kg, locul 3 

- Campionatul Național de Juniori I, București 05-09.08.2019 

- Categoria 71 kg 

• Smuls 90 kg, locul 1 

• Aruncat 117 kg, locul 1 

• Total 207 kg, locul 1 

- Campionatul Național de Tineret U23, Arad 02-06.09.2019 

- Categoria 71 kg 

• Smuls 91 kg, locul 1 

• Aruncat 115 kg, locul 1 

• Total 205 kg, locul 1 

 

6. LUCA MARIAN CRISTIAN 

- Campionatul Mondial de Seniori, Bogota – Columbia 05-14.12.2022 

- Categoria 71 kg 

• Smuls 119 kg, locul 1 

• Aruncat 137 kg, locul 4 

• Total 256 kg, locul 1 

• Record Mondial la Smuls cu 119 kg 

• Record European la Smuls 119 kg 

- Campionatele Nationale de Seniori_Cupa Romaniei, Onesti_Mai 2022 

- Categoria 71 kg 

• Locul 1 

- Campionatele Nationale de Seniori_Finala, Botosani_Iulie 2022 

- Categoria 71 kg 

• Smuls 115 kg, locul 1 

• Aruncat 135 kg, locul 1 
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• Total 250 kg, locul 1 

- Campionatul European de Seniori, Batumi-Georgia 06.04.2019  

• Categoria 55 kg 

• Smuls 111 kg, locul 3 

• Aruncat  134 kg locul 5 

• Total 245 kg locul 4 

-Campionatul European de Juniori, București – România 18-27.10.2019 

- Categoria 55 kg 

• Smuls 110 kg, locul 2 

• Aruncat 132 kg, locul 4 

• Total 242 kg, locul 2 

- Campionatul Național de Juniori I, București 05-09.08.2019 

- Categoria 61 kg 

• Smuls 110 kg, locul 1 

• Aruncat 130 kg, locul 1 

• Total 240 kg, locul 1 

- Campionatul Național de Tineret U23, Arad 02-06.09.2019 

- Categoria 61 kg 

• Smuls 110 kg, locul 1 

• Aruncat 130 kg, locul 1 

• Total 240 kg, locul 1 

 

7. BADARAU NITU CRISTIAN 

- Campionatul Național de Tineret U23, Arad 02-06.09.2019 

- Categoria 109 kg 

• Smuls 150 kg, locul 2 

• Aruncat 180 kg, locul 2 

• Total 330 kg, locul 2 

 

8. NEGREA NICOLAE 

- Campionatul European de Tineret U 23, București – România 18-27.10.2019 

- Categoria 109 kg 

• Smuls 150 kg, locul 6 

• Aruncat 178 kg, locul 7 
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• Total 328 kg, locul 7 

- Campionatul Național de Tineret U 23, Arad 18-27.10.2019 

- Categoria 109 kg 

• Smuls 150 kg, locul 1 

• Aruncat 170 kg, locul 1 

• Total 320 kg, locul 1 

 

9. MANEA DANIELA 

- Campionatul European de Tineret U 23, București – România 18-27.10.2019 

- Categoria + 87 kg 

• Smuls 87 kg, locul 6 

• Aruncat 106 kg, locul 6 

• Total 193 kg, locul 6 

- Campionatul Național de Tineret U23, Arad 02-06.09.2019 

- Categoria +87 kg 

• Smuls 90 kg, locul 1 

• Aruncat 110 kg, locul 1 

• Total 200 kg, locul 1 

 

LUPTE 

1.VUC ALINA 

-  Campionatul Mondial de Lupte (seniori), Astana – Kazakhstan 14-22.09.2019 

-Categoria 50 kg 

•Locul 2 

 

2. TARCOCI COSTEL 

- Campionatul Național U 23 de Lupte libere, greco romane și lupte feminine (seniori), 

Covasna 04-06.10.2019 

- Categoria 65 kg 

• Locul 1 

- Campionatul Național de Lupte libere, greco romane și lupte feminine (seniori), 

Reșița 18-21.07.2019 

- Categoria 70 kg 

• Locul 7 
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3. MIHUT MIHAI 

- Campionatul Național de Lupte libere, greco romane și lupte feminine (seniori), 

Reșița 18-21.07.2019 

- Categoria 67 kg 

• Locul 1 

- Campionatul European de Lupte libere, greco romane și lupte feminine (seniori), 

București 08-14.04.2019 

- Categoria 63 kg 

• Locul 8 

 

4. PIRVAN DORIN 

- Campionatul Național de Lupte libere, greco romane și lupte feminine (seniori), 

Reșița 18-21.07.2019 

- Categoria 97 kg 

• Locul 2 

- Campionatul European de Lupte libere, greco romane și lupte feminine (seniori), 

Bucuresti 08-14.04.2019 

- Categoria 97 kg 

• Locul 19 

 

JUDO 

 

1. ION NARCISA GEORGETA 

- Campionatul Național Universitar de judo, Sibiu 12.04.2019 

- Categoria 97 kg 

• Locul 3 

- Cupa Romaniei de Seniori, Poiana Brasov, 18.05.2019 

- Categoria +78 kg 

• Locul 5 

- Campionatul Național Individual U21, Drobeta Turnu Severin, 13-14.04.2019 

- Categoria +78 kg 

• Locul 3 
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SAMBO 

1. IONESCU CODRINA 

- Results of the European SAMBO Cup 2019, Karlovy Vary, Czech Republic 

- Categoria 64 kg 

• Locul 3 

 

2. SZATMARY CARMEN  

Results of the European SAMBO Cup 2019, Karlovy Vary, Czech Republic 

- Categoria 48 kg 

• Locul 3 

 

3.CHISS Daniela 

Results of the European SAMBO Cup 2019, Karlovy Vary, Czech Republic 

- Categoria 52 kg 

• Locul 3 

 

HANDBAL 

 

- Campionatul Național Universitar feminin, turneul final, 21-25.05.2019 Pitești. 

- Echipa UEB, Facultatea de Educație Fizică și Sport a ocupat Locul 3 

• ULĂREANU MARIUS VIOREL 

• GAVRILĂ MAXIMILIAN DĂNUȚ 

• ABED KADER SARA 

• POPESCU ANDREEA ALEXANDRA ELENA 

• STAN ANDREEA MĂDĂLINA 

• GAVRILĂ ALEXANDRA MARIA 

• BANCIU ALEXANDRA IOANA 

• CAZACU ANDREEA NICOLETA 

• TRUFIL-RUJE  MARIA CRISTINA 

• MARIN BIANCA SORINA 

• LEUȘTEAN IONELA ALEXANDRA 

• MORARU PATRICIA VALENTINA 

• STOICA GRAȚIELA ELENA 

• MIHAI ALONDRA MIHAELA 
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• TOADER IOANA DANIELA 

 

KARATE 

 

1. STOIAN GABRIEL 

- Campionatul Național Universitar, turneul final, 13.03.2019 Izvorani. 

- LOCUL 2 

UNIVERSIADA DE VARĂ – NAPOLI-ITALIA 2019 

RUGBY 

- ULĂREANU MARIUS VIOREL 

- LUPU ALEXANDRU EMANUEL 

- CHIRIAC MARIUS 

• NISTOR IONIȚĂ 

• PAXAMAN RAOUL ANDREI 

• GHIARASIM ALIN COSTINEL 

• POROJAN ALEXANDRU 

• CROITORU GEORGE IULIAN 

• CARLESCU DAN CONSTANTIN 

• BALABAN IONUȚ  

-LOCUL 7 

SCRIMĂ 

- EFTIMIE SORIN GEORGE 

- LOCUL 5 

 

În cadrul Facultății de Psihologie, studenții au participat la numeroase activități si 

anume: 

1. Participarea studenților/masteranzilor la conferința comună din 7.04.2022 - EUB – 

2022, ECOLOGY OF XXI CENTURY – ONLY ONE EARTH  

Secțiunea: PSYCHOLOGICAL SCIENCES - ECO PSY 2022 - Suportul psihologic al 

populației implicate în co-crearea schimbărilor de transformare a societății pentru reziliența la 

schimbările climatice. 
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Număr de studenți/masteranzi care au prezentat comunicări științifice 

Studenți 20 

Masteranzi 2 

 

2. Întâlniri anuale ale studenților online/fizic cu conducerea Facultății de Psihologie– 

sesiuni de răspunsuri la întrebările studenților legate de desfășurarea examenelor de licență și 

disertație  

3. Împodobim bradul- întâlnire studenți, cadre didactice la împodobirea bradului din 

curtea universității 

4. Participare la deschiderea de an universitar organizată de universitate și facultate. 

 

În cadrul Facultății de Ecologie și Protecția Mediului, studenții au participat la 

numeroase activități si anume: 

- UEB-2022 Conferința Internațională “Ecologia secolului XXI – Un singur pământ” 

Secțiunea Științe naturale și Ecologie „Conservarea patrimoniului natural și cultural”; 

- UEB-2021 Conferința Internațională “Ecologia secolului XXI – Pactul European 

pentru Climă” Secțiunea Științe naturale și Ecologie „Conservarea patrimoniului natural și 

cultural”; 

- UEB-2020 Conferința Internațională “Ecologia secolului XXI” Secțiunea Științe 

naturale și Ecologie „Conservarea patrimoniului natural și cultural”; 

- UEB-2019 Conferința Internațională “Ecologia secolului XXI” Secțiunea Științe 

naturale și Ecologie „Conservarea patrimoniului natural și cultural”; 

- UEB-2018 Conferința Internațională “Ecologia secolului XXI” Secțiunea Științe 

naturale și Ecologie „Conservarea patrimoniului natural și cultural”. 

 

În anii universitari în care s-a manifestat pandemia, activitatea de cercetare s-a 

micșorat, atât datorită restricțiilor impuse de pandemie, cât și preocupării crescute pentru 

reconfigurare academică. Totuși, există o continuitate a cercetării în domeniile de interes, 

care au putut fi realizate în sistem online, în minilaboratoare, realizarea de recenzii, rezumate 

etc. 
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8. Reprezentarea studenților la luarea deciziilor 

Între principiile care reglementează activitatea studenților în cadrul comunității 

universitare este și acela al participării studenților, prin reprezentanții acestora, la luarea 

deciziilor de la nivelul facultății – Consiliul facultății și respectiv de la nivelul universității – 

Senatul Universității. 

Reprezentanții studenților care fac parte din consiliul unei facultăți sunt aleși prin vot 

direct și deschis, de către studenții facultății. Participarea acestora la ședințele Consiliului 

facultății este permanentă după cum rezultă și din convocatorul/procesul verbal al ședinței.  

Pentru Senatul universității are loc un proces de alegere a reprezentanților facultăților 

de la fiecare facultate din universitate, tot prin vot direct și deschis. Cota de reprezentare a 

studenților în consiliile facultăților și respectiv a Senatului universității este de 25% din 

totalul membrilor. 

Studenții își aleg singuri reprezentanții în Consiliile pe facultăți, Senat sau alte forme de 

activități de coordonare academică, pe baza unei Metodologii: 

https://ueb.ro/manag_calitate/regulamente/METODOLOGIA%20ALEGERII%20REP

REZENTANTILOR%20STUDENTILOR%20IN%20STRUCTURILE%20DE%20CONDU

CERE%20ACADEMICA%20-%202021.pdf 

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, formată atât din cadre didactice cât și 

din studenți, este activă și prezintă anual un Raport privind evaluarea și asigurarea calității. 

La nivelul facultăților sunt constituite structuri operaționale de monitorizare și evaluare 

periodică a programelor de studii sau a activității departamentelor, ce cuprind și studenți cu 

funcții decizionale pentru activitatea studențească. 

Evaluarea personalului didactic de către studenți se efectuează pe baza unui chestionar. 

Acest formular se aplică anual, iar rezultatele sunt confidențiale, fiind accesibile doar 

conducerii: rectorului, decanului, directorului de departament și persoanei evaluate. 

Prin acest chestionar, studenții își exprimă opiniile asupra cursurilor și seminariilor la 

care au participat, cât și asupra prestației fiecărui cadru didactic. Aprecierile au în vedere 

volumul de cunoștințe și gradul lor de operaționalizare, metodele de predare și evaluare, 

bugetul de timp alocat cursului în raport cu utilitatea practică a informațiilor transmise, 

calitatea relației student - cadru didactic exprimată prin maniera de comunicare, 

disponibilitatea cadrelor didactice de a răspunde solicitărilor studenților etc. 

UEB a intensificat preocupările de sondare a opiniei studenților relativ la diferite 

aspecte ale vieții studențești prin aplicarea periodică a chestionarelor on-line cu scopul 
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monitorizării feed-back-ul studenților, pe diferite teme: activitățile din cadrul Universității, 

capacitatea de adaptare a profesorilor la noile cerințe etc.  

În perioada pandemiei s-a realizat un studiu privind capacitatea studenților de a 

răspunde noilor cerințe educaționale. Prin acest chestionar s-a dorit să fie măsurată atitudinea 

studenților cu privire la desfășurarea cursurilor online și anume: aprecierea cursurilor online 

la care au participat; efectele pe care le poate avea desfășurarea temporară a cursurilor prin 

mijloace online asupra activității de student; dorința de a menține, ca practică de rutină, a 

unor cursuri online, după încheierea stării de urgență; propuneri și aprecieri privind 

activitatea online din cadrul universității. 

Aceste chestionare au fost realizate cu ajutorul unor programe de statistică, pentru o 

acuratețe mai bună a rezultatelor. 

Conducerea UEB a analizat răspunsurile studenților și a cerut o opinie a diferitelor 

Comisii din UEB. În urma analizei acestora s-a decis realizarea unui Proiect strategic. În 

această perioadă în UEB se derulează deja programul privind digitalizarea activităților 

academice și administrative ale UEB: 

https://ueb.ro/cercetare/Strategia_de_digitalizare_UEB_v5.pdf  

 

9. Dezvoltarea relațiilor universitare 

Studenții din Universitatea Ecologică din București au o atitudine proactivă față de 

pregătirea lor pentru dezvoltare personală, ei fiind implicați atât în viața academică cât și în 

cea extra-academică, prin activități ce au putut fi realizate online. De exemplu studenții au 

susținut activitatea de promovare a UEB în mediul online: 

https://www.facebook.com/search/top?q=universitatea%20ecologica%20din%20bucure

sti 

https://www.facebook.com/universitatea.ecologica 

https://www.facebook.com/search/top?q=facultatea%20de%20ecologie%20%C8%99i

%20protec%C8%9Bia%20mediului%20-%20ueb 

Alături de cadre didactice, studenții și masteranzii s-au preocupat de promovarea ofertei 

educaționale a facultăților din U.E.B., pe Facebook: 

https://www.facebook.com/search/top?q=universitatea%20ecologica%20din%20bucure

sti 

Universitatea Ecologică din București participă la programul de schimb de experiențe 

ERASMUS+. În cadrul programului se realizează legături între diferite universități. Prin 
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dezvoltarea de parteneriate, se acordă studenților (cu excepția celor din anul I și anul III / IV 

semestrul II) oportunitatea de a studia într-o țară din Uniunea Europeană pentru o perioadă 

cuprinsă între 3 luni și un an universitar. Programul oferă mobilități de studiu și plasamente 

pentru studenți, practica studențească etc. 

Prin acest program studenții au studiat în țări precum: Portugalia, Spania, Italia, Turcia, 

etc. Înainte de perioada de studiu, studenții pot să beneficieze, la cerere, de un curs de limbi 

străine în universitate sau în țara gazdă. 

 

10. Dezbatere studențească privind activitatea lor în cadrul UEB 

Pentru a analiza relațiile stabilite între studenții din anul I, II. III și IV ai Universității 

Ecologice din București și cadrele didactice – ca reprezentanți ai instituției de învățământ 

superior în care își desfășoară instruirea academică, a avut loc o dezbatere pe această temă la 

care au participat mai mulți studenți, în perioada în care s-a realizat acest Raport. 

Punctele aduse în discuție au fost următoarele: 

- motivul pentru care a fost selectată Universitatea Ecologică;  

- păreri despre UEB acumulate până în acest moment; 

- ce îmbunătățiri ar trebui aduse activităților din universitate; 

- opinii despre disciplinele studiate și cadrele didactice; 

- opinii despre activitățile extracurriculare; 

- opinii despre activitatea de cercetare; 

- prezentarea programului Erasmus+ și modalitățile de accesare a acestui   program; 

- prezentarea programelor de master acreditate. 

Părerea despre universitate a fost exprimată diferit de fiecare student în parte, în funcție 

de anul universitar în care se află, de la foarte bun până la abținerea studenților din anul I, 

care nu au putut să își exprime o părere, datorită faptului că au prea puțină experiență în 

cadrul universității și acest feed back îl pot oferi abia la finalul primului semestru de studiu. 

Despre subiectul platformei electronice Google Classroom și catalogul electronic, 

majoritatea studenților își accesaseră conturile, fiind  un domeniu cu care ei sunt deja 

familiarizați din anii precedenți. 

Despre îmbunătățirile care ar trebui aduse programelor de învățământ, s-a propus din 

partea studenților, să se realizeze un program asemănătător cu cel din universitățile din 

străinătate, în care studenții să își aleagă profesorul și disciplina pe care să o studieze, cu 

condiția ca anumite discipline să fie obligatorii până la sfârșitul perioadei de studiu și la 
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finalul fiecărui an să se realizeze cele 60 de credite necesare promovării în anul următor. 

Astfel de opțiuni sunt parțial realizabile pentru că țin de cadrul legal din România, bine știut 

fiind faptul că universitatea trebuie să se alinieze cerințelor sale de calitate a studiilor. 

 

11. Concluzii privind dezbaterea studenților 

Studenții participanți au primit cu mult entuziasm această dezbatere, venind cu foarte 

multe idei constructive. 

Majoritatea studenților sunt proaspăt absolvenți de liceu, care au ales această 

universitate datorită referințelor bune primite de la foști colegi mai mari care sunt deja 

studenți în cadrul U.E.B.,  prieteni/familie,  precum și datorită criteriului geografic. 

Referitor la subiectul ERASMUS studenții s-au arătat receptivi la oportunitatea 

studiului cât și practicii în străinătate, mai ales că această oportunitate este subvenționată cu o 

bursă din partea Uniunii Europene. 

Referitor la activitățile extracurriculare, în universitate există cercuri studențești în 

cadrul facultăților: grupul studenților de la Psihologie (DEBATE), grupul studenților de la 

Inginerie (ECOING), grupul studenților de la Educație Fizică și Sport, cercul studențesc al 

studenților de la Ecologie, etc. 

Principalul scop al acestor cercuri/grupuri studențești este de a deprinde studenții cu 

aplicații practice de specialitate, urmărindu-se asigurarea pregătirii necesare unui absolvent 

pentru a fi capabil să se integreze rapid în diferite structuri funcționale, în domenii existente 

pe piața de muncă din România sau din străinătate, precum și motivarea studenților spre 

continuarea instruirii în ciclurile doi (masterat) sau trei (doctorat) de pregătire universitară. 

În ceea ce privește activitatea de cercetare, în fiecare an când are loc Sesiunea de 

Cercetări Științifice din cadrul U.E.B., studenții tuturor facultăților prezintă proiecte pe teme 

de cercetare, sub îndrumarea directă a unui cadru didactic ales coordonator pentru subiectul 

prezentat. 

Referitor la programele de masterat, majoritatea studenților din  anii 2 și 3, doresc să 

urmeze un curs de masterat, fiind foarte încântați de oferta educațională propusă de 

universitate. 

Referințele despre personalul didactic au fost foarte bune, profesorii fiind apreciați 

pentru relația foarte strânsă și cordială cu studenții, oferind ajutor de fiecare dată când 

studenții au nelămuriri  privind cursurile predate și de asemenea, susțin cu entuziasm, 
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proiectele lor pe teme de cercetare, fiind coordonatori direcți pentru temele prezentate la 

sesiunea anuală UEB de cercetări științifice.  

Personalul auxiliar este dispus în permanență să ajute cu informațiile pe care le dețin la 

nivelul lor. 

Prin compararea rezultatelor concretizate în Raportul de evaluare internă pe anii 

universitari precedenți, pot fi evidenţiate şi subliniate îmbunătăţiri şi progrese semnificative 

în ceea ce priveşte managementul universitar, asigurarea calității serviciilor educaţionale şi de 

cercetare ştiinţifică, din cadrul Universităţii Ecologice din Bucureşti, la un nivel calitativ 

superior, adaptat cerinţelor naționale din standardele educaţionale de calitate. 

Îmbunătăţirile vin să sublinieze importanţa procesului de autoevaluare efectuat de 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivelul UEB, precum şi eforturile depuse atât 

la nivelul conducerii universităţii, cât şi la nivelul fiecărui membru al comunităţii universitare 

de a sprijini îmbunătăţirea continuă a procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică. 

 

Puncte forte: 

Universitatea Ecologică elaborează strategii și proceduri de asigurare a calității, 

aprobate de Senat, care sunt revizuite și completate periodic împreună cu studenții din 

comisiile Senatului UEB. 

Actualizări și îmbunătățiri în ce privește regulamentele și metodologiile UEB pe baza 

ultimelor schimbări ce au avut loc în cadrul alegerilor unui nou corp de conducere academic. 

În instituție s-a implementat un sistem de management al calității coerent ce conferă 

studenților posibilitatea unei mai bune implicări. 

În perioada 2017-2022 s-au organizat în UEB mai multe sesiuni de comunicări 

științifice cu participare internațională sau națională, în afara celor organizate pe facultăți; 

cadrele didactice și studenții au participat la astfel de manifestări științifice organizate și de 

alte instituții de învățământ superior. 

UEB a intensificat preocupările de sondare a opiniei studenților relativ la diferite 

aspecte ale vieții studențești. 

 

Puncte slabe: 

Față de potențialul de cercetare care există în universitate, se observă încă un număr 

nesatisfăcător de proiecte care să fie dedicate studenților. 

Chiar dacă există mai multe cercuri studențești active în UEB, încă nu am reușit să 

creăm o Asociație a Studenților Ecologiști. 
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Implicarea studenților în activitățile academice și de conducere sunt încă sub nivelul 

cerut de către universitate. 

Activitatea Comisiei pentru Consiliere și Orientare în Carieră și alte comisii sunt puțin 

cunoscute de studenți. 

La asociația „Alumni” a foștilor absolvenți funcționarea este slabă. 

 

Obiective propuse: 

Acordarea unei atenții sporite relațiilor internaționale ale universității, creșterii 

numărului de participanți la programele de mobilități ale studenților, participării acestora la 

programele didactice și științifice internaționale, intrării universității în mai multe asociații 

internaționale / europene din învățământul superior. 

Extinderea gamei de informaţii în limba engleză prin afişarea pe site-ul Universităţii şi 

a altor date în afara celor strict legate de oferta educaţională (programele de studii, calificări, 

discipline şi certificate etc.) care sunt reprezentative pentru complexitatea activităţilor 

desfăşurate (concursuri profesionale, manifestări ştiinţifice, apariţii editoriale etc.). 

Dezvoltarea de parteneriate cu mediul socio-economic, pentru promovarea programelor 

de studii ale UEB şi a creşterii gradului de angajare a tinerilor absolvenţi din ciclul de licență 

și master. 

Dezvoltarea cercurilor științifice studențești care există deja în unele facultăți și 

înființarea de noi cercuri studențești în cadrul celorlalte facultăți ale Universității Ecologice 

din București. 

 

 

 Prezentul raport a fost discutat și aprobat în ședința Senatului universității din data 

de 16.03.2023 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 

Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU 
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