
COMISIA PENTRU RELAȚII CU MEDIILE 

ACADEMIC ȘI ECONOMIC NAȚIONAL ȘI 

INTERNAȚIONAL 

 
 

 

RAPORT 

al  

Comisiei pentru relații cu mediile academic și economic național și internațional 

 

Comisia pentru relații cu mediile academic și economic național și internațional, 

conform art.6 d) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea nr.10/14.02.2018 a Senatului 

Universității din Petroșani, a analizat activitatea Centrului de relații internaționale și dezvoltare 

europeana (CRIDE),  a Centrului de Relații cu mediul Socio-Economic și a constatat 

următoarele : 

  

 DEPUNEREA UNEI CERERI DE FINANŢARE POR 2014-2020 

 

 În vederea îmbunătățirii capacităților de cercetare – dezvoltare, a integrării 

cercetătorilor din Universitate în sistemul naţional, european şi internaţional al cercetării a fost 

concepută și depusa cererea de finanţare ”Reabilitarea și dotarea Universităţii din Petroşani” 

- pe Axa 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Programului Operaţional Regional 

POR 2014-2020, având ca obiectiv general: Creşterea relevanţei învățământului terţiar 

universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive. 

Cererea de Finanțare a fost selectată pentru finanţare obţinând un punctaj de 64,575 la 

Evaluarea tehnică şi financiară, intrând în etapa precontractuală. 

 

 ADERAREA UNIVERSITĂȚII DIN PETROȘANI LA ASOCIAȚIA „INNOVATEUR 

TECHNICUM AUSTRIA“ 

 

Reprezentanții Universității din Petroșani au efectuat o vizita în perioada 15-18 ianuarie 

2018, în Viena la Asociația „Innovateur Technicum Austria“ reprezentată de dipl. FH. Viktor 

Maier și  ec. Adrian Manole, precum și la Universitatea pentru Științe Tehnice Aplicate din 

Viena (FH Technikum Wien), reprezentată de Rectorul FH. prof.dipl.dr.ing. Fritz 

Schmöllebeck și de FH.prof.dipl.dr. Felix Himmelstoß, unul dintre cei mai prolifici inventatori 

ai Austriei.  

 Vizita a avut ca scop deschiderea unor noi oportunități de colaborare în domeniul 

academic și de cercetare, care pot asigura o perspectivă de dezvoltare suplimentară. S-a analizat 

demararea unor programe de schimburi de experiență academică între studenți și profesori din 

Petroșani și Viena, prin intermediul programului european Erasmus+ dar și alte elemente 

comune prin care se va putea colabora în domeniul cercetării. 

 

 

 SARBATORIREA  ZILEI  INTERNAȚIONALE  A FRANCOFONIEI 

 

 Cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Francofoniei, în data de 26 martie 2018, 

Asociația Culturală ”Les Amis de la France” în colaborare cu CRIDE a organizat în Aula 

Magna a Universităţii din Petroşani evenimentul concurs ”LA FÊTE DE LA 



FRANCOPHONIE”. Acest concurs a avut ca scop promovarea limbii franceze la nivel local și 

s-a adresat elevilor de gimnaziu și liceu.  

 

 DEZVOLTAREA RELAŢIILOR DE COOPERARE CU UNIVERSITǍŢILE 

PARTENERE DIN POLONIA 

 

În perioada 10 – 14 Decembrie 2018, o delegaţie a Universităţii din Petroşani, a efectuat 

o vizită în Polonia, la  Academia de Mine şi Metalurgie din Cracovia, la Czestochowa 

University of Technology și la Opole University of Technology. Au fost încheiate acorduri de 

cooperare universitară inter-instituţională cu cele 3 instituții. 

 

 

 CO-ORGANIZAREA  EVENIMENTELOR 

 

- Congresul CYBERSECURITY MEDITERRANEAN, 10-11 May 2018, Noto, Sicilia, în 

parteneriat cu Swiss WebAcademy, Global Cyber Security Center, Universitatea din 

Geneva, CCI Territoire de Belfort, Vallee de l-Energie, ESTA School of Bussines and 

Technology Belfort/Lyon, etc.  

- Simpozionul internațional „RESEARCH AND EDUCATION IN AN INNOVATION ERA” 

– ISREIE 2018, eveniment ştiinţific bienal organizat de Universitatea „Aurel Vlaicu” din 

Arad în perioada 17 – 20 mai 2018  

- Simpozionul internațional “GLOBAL AND REGIONAL ENVIRONMENTAL 

PROTECTION (GLOREP2018) care s-a desfășurat la Centrul de Conferințe al 

Universității Politehnica Timișoara, în perioada 15-17 noiembrie 2018, alǎturi de 

Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea 

de Științe Agricole și Medicină Veterinară Timișoara ; 

- Conferinţa internaţională „PERFORMANŢE ÎNTR-O ECONOMIE COMPETITIVĂ” 

(EDIŢIA 5) care a avut loc la 18-19 mai 2018 la Chişinău, Republica Moldova, alături de 

Institutul Internaţional de Management „IMI-NOVA”, Moldova, Università degli studi 

Link Campus University, Italia, Universitatea Româno – Germană din Sibiu şi Alliance 

Française de Moldavie –AF  

- Congresul internaţional 6TH CENTRAL EUROPEAN CYBERSECURITY CONGRESS, 

Sibiu (Romania), 12-14 septembrie 2018 Sibiu în parteneriat cu Ambasada Elveţiei în 

România, Asociaţia Naţională pentru Securitatea Sistemelor Informatice, Universitatea 

din Geneva, CCI Territoire de Belfort, Vallee de l-Energie, ESTA School of Bussines 

and Technology Belfort/Lyon, Universitatea „Lucian Blaga”din Sibiu etc. 

- Congresul internaţional CYBERSECURITY SWITZERLAND, 29-30 noiembrie 2018, 

Porrentruy, Elveţia în parteneriat cu Swiss WebAcademy, Global Cyber Security Center, 

Universitatea din Geneva, CCI Territoire de Belfort, Vallee de l-Energie, ESTA School 

of Bussines and Technology Belfort/Lyon, etc.  

- 3RD INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL INTERNET 

CONFERENCE, în parteneriat cu Krivoy Rog National University, Ucraina, în 14 

Decembrie 2018. 

 

 

 ÎNCHEIEREA DE ACORDURI DE COOPERARE ŞI PARTENERIAT  

 

- Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting, Moscow, 

Rusia.  

- Universitatea din Banja Luka, Republica Srpska Bosnia-Herţegovina. 



 

În ce privește Centrului de Relații cu mediul Socio-Economic, acesta a realizat următoarele: 

- a completat portofoliul de acorduri de practica; 

- a asigurat suportul realizării evenimentului din 29 martie 2018 organizat in sala de 

conferințe a bibliotecii de Camera de Comerț si Industrie a județului Hunedoara, in 

cadrul protocolului de colaborare 4271/10.10.2016; 

- a asigurat comunicarea cu reprezentanți ai partenerilor din mediul socio-economic, in 

vederea participării lor la întâlniri cu reprezentanții ARACIS cu ocazia evaluărilor 

specializărilor din Universitatea din Petroșani; 

- a asigurat consolidarea comunicării cu CEH, in vederea clarificării statutului unor 

imobile  care se găsesc in administrarea Universității din Petroșani; 

- a intermediat si a făcut deplasări la firme, organizații si agenții ale statului din Deva si 

Hunedoara in vederea completării documentației necesare acreditarii la ANC a trei 

specializări (AP, ECTS, IMA) din cadrul Universității din Petroșani; 

- a creat cadrul de colaborare cu SIVECO Romania in vederea realizării parteneriatului 

care a condus la depunerea si câștigarea proiectului “Educația, o șansă pentru Valea 

Jiului!” in cadrul apelului „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul 

superior în sprijinul angajabilității”; 

- a sprijinit desfășurarea simpozionului SIMPRO prin contactarea de potențiali sponsori; 

- a asigurat comunicarea cu antreprenori din Valea Jiului in vederea bunei desfasurari a 

olimpiadei organizata de AFER. 

 

 

Raportul a fost prezentat si aprobat prin Hotărârea Senatului Universității din 

Petroșani nr. 41 / 21.03.2019 

 

 

 

 

     Președinte comisie R.M.A.E.N.I. 

                 Prof.univ.dr.ing. VEREȘ IOEL 

 

 

 


