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Universitatea Ecologică din Bucureşti a fost fondată la data de 4 aprilie 1990 din 
iniţiativă particulară şi a fost înfiinţată (acreditată) instituţional prin Legea nr. 282/2003. 

Universitatea Ecologică din Bucureşti, este o instituţie particulară, persoană juridică 
de drept privat, de utilitate publică, cu caracter non-profit şi apolitică, parte a învăţământului 
superior din România. 

Universitatea Ecologică din Bucureşti are, în baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
autonomie universitară şi autonomie economico-financiară, fundamentată pe proprietatea 
privată garantată de Constituţie. 

Structurile de conducere ale Universităţii Ecologice din Bucureşti sunt: 
a) Senatul universitar şi Consiliul de administraţie la nivelul instituţiei; 
b) Consiliul facultăţii; 
c) Consiliul departamentului. 
Funcţiile de conducere în Universitatea Ecologică din Bucureşti sunt: 
a) rectorul, prorectorii, preşedintele Consiliului de administraţie la nivelul instituţiei; 
b) decanul, prodecanii, la nivelul facultăţilor; 
c) directorul de departament, la nivelul departamentului. 
Întreg personalul de conducere din universitate (rector, prorectori, preşedinte senat, 

decani, directori de departamente) este format din cadre didactice titularizate în învăţământul 
superior, cu norma de bază în instituţie şi nu se află în condiţii de rezervare de post. 

Situaţia financiară a universităţii pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli 
În anul universitar 2018 – 2019, totalul veniturilor este de 9.450.000 lei, totalul 

cheltuielilor este de 9.261.000 lei, rezultând un excedent de 2% (conform bugetului pe anul 
2019 – 2020 prezentat în faţa senatului UEB). 

Situaţia programelor de studii 
În universitate funcţionează următoarele programe acreditate: 
Licenţă – 13 programe, Master – 18 programe: 
 

Program Formă de 
învăţământ 

IF Drept 
IFR 
IF Ecologie şi protecţia mediului 
IFR 
IF  Finanţe şi bănci 
IFR 

Educaţie fizică şi sportivă IF 



Program Formă de 
învăţământ 

Kinetoterapie şi motricitate specială IF 
IF Ştiinţele comunicării 
IFR 

Inginerie economică industrială IF 
IF Psihologie 
IFR 

Drept intern şi internaţional al mediului 
Drept internaţional şi dreptul Uniunii 
Europene 
Drept internaţional şi european al 
afacerilor 
Drept social român şi european 
Dreptul informaţiilor şi al securităţii 
private 
Ştiinţe penale şi criminalistică 

IF 

Managementul resurselor naturale 
Gestionarea efectelor schimbărilor 
climatice 
Evaluarea impactului asupra mediului 

IF 

Management financiar 
Finanţarea protecţiei sociale 
Managementul financiar al mediului 

IF 

Managementul activităţilor de educaţie 
fizică şi sport 
Educaţie fizică şi sportivă 

IF 

Comunicare şi relaţii publice IF 
Ingineria şi managementul afacerilor în 
industrie 

IF 

Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere 
psihologică 
Psihologie aplicată în domeniul securităţii 
naţionale 

IF 

 
 Situaţia personalului instituţiei şi a posturilor vacante 

În anul universitar 2019 au avut loc mai multe verificări interne privind asigurarea 
respectării reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea învăţământului superior, 
cercetarea universitară, managementul financiar, etica universitară şi asigurarea calităţii în 
învăţământul superior, conform cu art. 3 alin. (1) al OMENCŞ nr. 5801/2016. 

În anul de referinţă, au analizat aspecte ale statelor de funcţii, apreciind că acestea 
corespund nevoilor programelor de studii ale departamentelor din universitate.  

Elaborarea statelor de funcţii ale departamentelor, pentru anul universitar 2019-2020, 
a fost realizată cu respectarea legislaţiei în vigoare privind normarea în învăţământul superior. 
În urma auditului efectuat s-a constatat că disciplinele din posturile ocupate de titulari sunt 
asociate competenţelor cadrelor didactice, avându-se în vedere o încărcare echilibrată între 
semestre. 

În activitatea de selecţie, angajare şi formare continuă a personalului au fost respectate 
condiţiile legale actuale. Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice 
vacante, stabilită prin Hotărâre a Guvernului, pe baza căreia s-a elaborat o metodologie 
proprie, constituie actul normativ în baza căruia se organizează şi se desfăşoară în 
Universitatea Ecologică din Bucureşti respectivele concursuri. 

În semestrul II al anului universitar 2018-2019 şi în primul semestru al anului 
universitar 2019 – 2020, au fost scoase la concurs 4 posturi didactice vacante, după cum 
urmează -  la EFS 1 post lector şi 1 post conf.  pentru care s-au înscris câte un candidat, 
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declaraţi câştigători şi la facultatea de Psihologie 2  posturi de conf. la care nu au fost 
candidaţi. 

Corpul profesoral a fost format din 119 cadre didactice (93 titulari, 26 asociaţi), 
distribuit pe grade didactice după cum urmează: 26 profesori, 33 conferenţiari, 58 şefi de 
lucrări şi lectori, 2 asistenţi. Ponderea profesorilor şi conferenţiarilor este de 50%. 

În baza art. 289(6) al Legii educaţiei naţionale, modificat prin OU nr. 49/2014, 
deoarece universitatea nu putea acoperi normele cu titulari, senatul universitar a decis 
menţinerea calităţii de titular, cu toate obligaţiile ce decurg din această calitate, pentru unele 
cadre didactice după pensionare, pe baza evaluării anuale a performanţelor academice, cu 
ajutorul unei Metodologii proprii aprobată de senat.  

Rezultatele activităţii de cercetare 
Activitatea de cercetare ştiinţifică din perioada de referinţă s-a desfăşurat în baza 

Strategiei de cercetare elaborată pentru perioada 2016 – 2020 şi a Planului de cercetare din 
anul 2018. 

Domeniile prioritare ale activităţii de cercetare din anul 2019 au fost: 
 Ştiinţe inginereşti: 
 Ştiinţe sociale; 
 Ştiinţele sportului şi educaţiei fizice; 
 Dezvoltare durabilă; 
 Ecologie şi protecţia mediului. 
Repere ale activităţii de cercetare în perioada de referinţă: 
 Organizarea în calitate de principal organizator sau partener a conferinţelor EUB – 

2019 cu tema ”Ecology of XXI Century” EUB-2019 în cadrul UEB şi în 
parteneriat cu Institutul Naţional de Statistică din România şi Oficiile Naţionale de 
Statistică din Olanda şi Austria, a VII-a ediţie a conferinţei internaţionale: The Use 
of R in Official Statistics, conferinţă aleasa în 2019 exponent al Statisticii Oficiale 
organizata sub egida Preşedinţiei Consiliului Europei deţinută de România; 

 Participarea cadrelor didactice titulare la conferinţe ştiinţifice interne şi 
internaţionale; 

 Organizarea de seminarii, sesiuni de instruire, mese rotunde; 
 Publicarea de monografii şi tratate ştiinţifice la edituri recunoscute CNCSIS, 

precum şi de articole indexate internaţional; 
 Publicarea de cărţi de specialitate. 
Rezultatele cercetării s-au concretizat prin elaborarea a peste 200 lucrări ştiinţifice, 

studii şi articole de specialitate, dintre care: 23 articole ISI, 12 articole ISI proceedings, 63 
articole în reviste cotate BDI, 25 articole în reviste neindexate, 80 lucrări ştiinţifice prezentate 
la conferinţe interne şi internaţionale. 

În raport cu anul 2018, numărul de lucrări ştiinţifice s-a menţinut constant, dar se 
remarcă o dublare a numărului de articole ISI şi ISI proceedings. Numărul de studenţi la 
licenţă şi master implicaţi în elaborarea şi prezentarea unor lucrări ştiinţifice a fost 
asemănător, iar calitatea lucrărilor a fost în creştere. 

În 2019, cadrele didactice au publicat 8 cărţi de specialitate şi 7 manuale. În ceea ce 
priveşte capitolele publicate în volume de specialitate, acestea se regăsesc în 3 volume 
publicate la edituri naţionale. 

Au fost organizate 7 sesiuni de comunicări ştiinţifice ale studenţilor la care au 
participat peste 100 de studenţi cu cca. 60 lucrări. 

Trei cadre didactice sunt membre în colectivul de redacţie a unei reviste indexate ISI, 
iar 14 cadre didactice fac parte din colectivul editorial al unor reviste indexate BDI. 

Cinci cadre didactice sunt conducători de doctorat. 
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A fost înfiinţat centru ce cercetare multidisciplinară a UEB, prin hotărâre de senat, în 
prezent în curs de organizare.  

A fost depusă o aplicaţie de finanţare pe fonduri norvegiene, în valoare de 1.2 mil 
euro, în parteneriat cu IGR, UB, UBB şi Institutul de Geofizică al Norvegiei. 

Situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul UEB 
În cadrul universităţii, este organizat Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea 

Calităţii, coordonat de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, comisie ce 
funcţionează pe subcomisii la nivelul fiecărei facultăţi. 

În perioada de referinţă, toate programele de licenţă şi master sunt acreditate şi deţin 
calificativul încredere. Au fost evaluate de către ARACIS, ca procedură periodică, programele 
de licenţă – Psihologie, Ştiinţe ale comunicării precum şi pentru programul de Drept IFR, în 
vederea măriri cifrei de şcolarizare. Tot în aceasta perioadă au fost evaluate de către ARACIS 
şase domenii de master (Drept, Ştiinţa mediului, Ştiinţe ale comunicării, Psihologie, Inginerie 
şi management, Finanţe), evaluare finalizată cu acreditarea acestora.  

Mobilităţi ERASMUS – în anul 2019 au fost desfăşurate 9 mobilităţi ale studenţilor 
pentru studii şi 2 pentru practică, iar 5 mobilităţi au fost realizate de cadre didactice pentru 
formare. Pentru organizarea acestora, UEB deţine protocoale de colaborare cu 14 universităţii, 
1 institut de cercetare şi relaţii de colaborare cu 21 de alte entităţi internaţionale. 

Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare 
 În UEB funcţionează comisia de etică universitară, care în anul de referinţă şi-a 
desfăşurat activitatea după cum reiese din raportul anual prezentat senatului. Nu au fost 
înregistrate evenimente deosebite demne de semnalat. 

Cu privire la etica activităţilor de cercetare, UEB respectă cerinţele legale privind 
existenţa disciplinei ”Etică şi integritate academică” cu statut obligatoriu la programele de 
master. 

UEB are relaţie contractuală cu un furnizor de servicii de verificare antiplagiat, 
activitate ce este reglementată printr-o metodologie de lucru aprobată. 

Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile precedente 
Inserţie profesională – ponderi de 62% ajungând la 74% în cazul masteranzilor (date 

din dosarele de autoevaluare elaborate pentru domeniile de master) 
 

În final se poate concluziona că anul 2019 a fost marcat de prioritatea creşterii 
nivelului de calitate a întregii activităţi din UEB, fapt confirmat şi rezultatele evaluărilor 
periodice ARACIS . 
 
 
Rector, 
Conf. dr. Giuliano Tevi 
 

 


