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PRIORITĂȚI

Universitatea din București (UB) își asumă rolul de
partener activ în dezvoltarea societății, aspect
reflectat în misiunea sa, precum și în Strategia
instituțională.

Câteva exemple oferite în acest context sunt
prezentate la secțiunea Rezultate.

Programe universitare de
combatere a sărăciei

Universitatea din București se angajează în
dezvoltarea de programe de sprijin pentru
susținerea studenților care se confruntă cu sărăcia,

dar și a potențialilor candidați. 
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Programe comunitare de

combatere a sărăciei
Universitatea din București sprijină comunitatea mai
largă, atât prin inițierea de programe care să
contribuie la reducerea sărăciei, cât și prin
implicarea în acțiuni alte partenerilor săi. De
asemenea, UB urmărește implicarea în combaterea
sărăciei și prin implicarea în dezvoltarea
strategiilor naționale specifice.
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Universitatea din București a construit cadrul strategic pentru perioada
2020-2023 pornind de la diverse nevoi ale comunității academice și
ale societății. Astfel, între obiective regăsim inițierea de programe de
sprijin pentru tineri (elevi sau studenți) ce provin din medii sărace.

Pentru implementarea acestui obiectiv, Universitatea a demarat în vara
anului 2020 programul UB SEED - Sprijin Educațional pentru Elevii

Defavorizați, urmând să dezvolte o serie de acțiuni menite să sprijine
potențialii candidați afectați de lipsuri materiale și financiare.

Totodată, UB oferă studenților proveniți din medii socio-economice
defavorizate sprijin pentru susținerea studiilor sub formă de burse

sociale și burse pentru ajutor social ocazional (pentru îmbrăcăminte,

maternitate, deces), precum și cazare gratuită pentru anumite categorii
de studenți, precum cei proveniți de la casele de copii sau din
plasament familial, studenți orfani de unul sau ambii părinți.

Un proiect dezvoltat de UB încă din anul 2017 și care vine în sprijinul
elevilor și studenților este reprezentat de Mentor UB. Platforma a fost
dezvoltată pentru a facilita accesul tinerilor din medii defavorizate și
comunități vulnerabile la învățământul superior. Astfel, se oferă resursele
materiale și umane necesare atingerii acestui scop, dintre care amintim
sprijinul pentru pregătirea examenelor de bacalaureat și admitere la
toate facultățile Universității din București, laptopuri pentru tinerii cu
rezultate academice bune ce provin din medii defavorizate/comunități
vulnerabile sau scutiri de taxe.



Universitatea, împreună cu partenerii săi, se implică în acțiuni civice ce urmăresc sprijinirea unor
comunități afectate de diverse probleme socio-economice, implicare remarcată atât pe plan local, cât
și național sau global. În acest sens amintim implicarea lui Vlad Grigoraș, cadru didactic la Facultatea
de Sociologie și Asistență Socială, în elaborarea „Background Study for the National Strategy on Social

Inclusion and Poverty Reduction, 2015-2020” (World Bank). Potrivit abstractului, studiul însoțește
Strategia Națională de Incluziune Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020 „ ... și rezumă diagnosticele
și analizele efectuate de echipa Băncii Mondiale pentru a oferi o bază empirică solidă pentru
strategie”.

În continuare amintim și alte proiecte derulate de UB pentru susținerea comunității:
Proiectul DINAMIC - Optimizarea ofertelor de studii din învățământ terțiar universitar și nonuniversitar

tehnic în sprijinul angajabilității persoanelor defavorizate, implementat de Universitatea din Petroșani
în parteneriat cu Universitatea din București.

Proiectul DREAM - Dezvoltarea Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială și proiectul
SUCCESS - Startup-uri Constituite pe Competențe Economice Sustenabile de Succes, ale căror
obiective centrale au constat în dezvoltarea de competențe antreprenoriale și sprijin financiar în
implementarea planurilor de afaceri pentru persoane din 13 județe din România, contribuind astfel la
susținerea mediului antreprenorial din România.

Tot în direcția susținerii educației antreprenoriale și a formării unor viitori antreprenori care să dezvolte
afaceri sustenabile în comunitate, UB, sub egida UNIHUB (Societatea Antreprenorială Studențească), a
organizat în noiembrie 2019 programul internațional de colaborare în domeniul antreprenoriatului,

împreună cu HU University of Applied Sciences Utrecht/Business School, din Olanda.

O altă inițiativă a UNIHUB a fost aceea a demarării Programului de mentorat și consultanță UNIHUB în
aprilie 2020, program în cadrul căruia s-au desfășurat activități de mentorat și consultanță, urmărindu-

se dezvoltarea de competențe antreprenoriale pentru studenții UB, dar și sprijinirea celor care au dorit
deschiderea unei afaceri, precum și oferirea de consultanță pentru cei care au deja o afacere.

O altă inițiativă civică, premiată, de altfel, în cadrul Premiilor Senatului la categoria Cea mai bună

inițiativă civică, a aparținut Facultății de Geografie și a constat în implicarea facultății în proiectul

umanitar „Nepal for Life 2019”. Rezultatele proiectului demarat de Asociația „Volunteer for Life” s-au
concretizat în oferirea de „hrană, medicamente și obiecte de igienă personală, organizarea unor sesiuni
de jocuri interactive, expoziții de materiale geografice, amenajarea unui laborator de științe, cursuri de
prim-ajutor și, mai ales, renovarea școlii și deschiderea unor cabinete medicale, printre care unul
stomatologic” unei școli din localitatea Kavre.
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PRIORITĂȚI

Universitatea din București (UB) își asumă rolul de
partener activ în dezvoltarea societății, aspect
reflectat în misiunea sa, precum și în Strategia
instituțională.

Câteva exemple oferite în acest context sunt
prezentate la secțiunea Rezultate.

Cercetare și educație privind

securitatea alimentară

Universitatea din București urmărește dezvoltarea
de proiecte care să promoveze securitatea
alimentară și îmbunătățirea nutriției.
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Susținerea grupurilor

dezavantajate
Universitatea din București își propune creșterea
implicării în proiecte ce susțin grupurile
dezavantajate, prin premierea membrilor
comunității ce realizează acțiuni în această
direcție și prin promovarea acestora. 
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Universitatea din București a contribuit la atingerea obiectivului „Foamete Zero” prin
cercetări și proiecte ce au promovat agricultura durabilă, soluții pentru efectul schimbării
climatice asupra agriculturii și, prin urmare, asupra hranei. Dintre aceste proiecte amintim:

Proiectul „Evaluation of agro-ecological development potential through transnational

cooperation and entrepreneurial innovation” implementat în perioada septembrie 2019-

august 2022 de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în colaborare cu mai multe
universități și institute de cercetare din Europa (Universitatea din București, Universita degli
Studi di Catania - Italia, Institute of Agricultural Economics - Serbia, Academia de Studii
Economice din București și Instituto Universitario de Lisboa – Portugalia). Proiectul urmărește
educarea studenților din domeniile economic, biologic și agricol pentru a lucra în domeniile
agriculturii ecologice și al eco-antreprenoriatului. Între activitățile proiectului se regăsesc
cursuri cu teme precum: Agricultura ecologică, piața ecologică și valorificarea acestora prin
inițiativa antreprenorială; Alimente organice - de la producție la distribuție, cursuri ce
promovează agricultura sustenabilă.

O cercetare realizată de o echipă coordonată de Remus Prăvălie, cadru didactic al
Facultății de Geografie a Universității din București, a urmărit investigarea impactului
economic al schimbărilor climatice recente asupra culturilor de porumb din România.

Rezultatele studiului au fost publicate în articolul „The impact of climate change on

agricultural productivity in Romania. A country-scale assessment based on the relationship

between climatic water balance and maize yields in recent decades”, apărut în jurnalul
„Agricultural Systems”, încadrat în top I la nivel mondial, în categoria „Agriculture,

Multidisciplinary”; rezultatele cercetării indică ariile cele mai sensibile din punct de vedere
agro-climatic. Astfel de studii contribuie nu doar la dezvoltarea cunoașterii din domeniu, ci și
la educarea publicului larg cu privire la probleme ce pot afecta satisfacerea unei nevoi
esențiale a individului - hrana. Coordonatorul studiului subliniază, într-un interviu publicat pe
pagina web UB, nu doar impactului economic al schimbărilor climatice, ci și „situațiile de
subnutriție severă” ce afectează în special statele africane. 



În ultimii ani comunitatea academică a Universității din București a dezvoltat o serie de
acțiuni în direcția susținerii grupurilor dezavantajate. 

Cercul studențesc „Afaceri, Etică și Responsabilitate socială” al Facultății de Administrație
și Afaceri a inițiat urmă cu mai mulți ani proiecte în vederea susținerii copiilor aflați în
dificultate. Acțiunile urmăresc alocarea de resurse pentru mediile dezavantajate din punct
de vedere economic și social, între care și produse alimentare. Cercul „Afaceri, Etică și
Responsabilitate socială” a obținut premiul Senatului Universității din București pentru cea
mai bună inițiativă civică la categoria Științe Sociale pentru anul universitar 2019-2020,

Universitatea oferind pe de o parte sprijin pentru continuarea activităților, dar și promovând
o bună practică.

Acțiuni similare au fost inițiate și de alte facultăți din cadrul UB, astfel în martie 2020
Facultatea de Teologie Baptistă a distribuit pachete de alimente pentru familii defavorizate
din București și Vrancea.
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PRIORITĂȚI

Universitatea din București (UB) își asumă rolul de
partener activ în dezvoltarea societății, aspect
reflectat în misiunea sa, precum și în Strategia
instituțională.

Câteva exemple oferite în acest context sunt
prezentate la secțiunea Rezultate.

Colaborări și servicii de

sănătate

Universitatea din București își propune să devină un
actor important în informarea comunității locale și
naționale asupra diverselor riscuri asociate
sănătății și bunăstării și urmărește să dezvolte
parteneriate în această direcție cu instituții cheie,

publice și private.

Universitatea își propune să dezvolte un program de
studii pentru formarea de specialiști în domeniul
managementului sănătății, contribuind astfel la
crearea de resursă umană specializată într-un
subdomeniu mai puțin dezvoltat în România.

Universitatea își propune creșterea producției
științifice cu impact în domeniile sănătății și
bunăstării generale.
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Universitatea din București derulează proiecte de cercetare cu impact asupra stării de
sănătate a populației, precum și asupra bunăstării. Acest fapt este susținut de cele
aproximativ 30 de proiecte derulate în anul universitar 2019-2020 din domenii precum
Biologie-Neurobiologie și Fiziologie Moleculară, Chimie Organică Aplicată, Fizică-Biofizică
Moleculară, Științele Vieții, Mediului și ale Pământului, Științe Sociale etc. Dintre acestea
amintim:

Proiectul „Antibiotic Resistance in Wastewater: Transmission Risks for Employees and

Residents around Waste Water Treatment Plants” ce urmărește colaborarea transnațională
pentru reducerea riscului de creștere a infecțiilor rezistente la antibiotice. În proiect sunt
implicați cercetători din cadrul a 7 instituții de învățământ superior și centre de cercetare
internaționale (Institutului Național pentru Sănătate Publică și Mediu - Olanda, Universitatea
din Gothenburg - Suedia, Ludwig-Maximilians-Universität - Germania, Apă și sănătate -

Australia, Organizației Mondială a Sănătății - Elveția, Västra Götaland și Regionala Strama
Södra Älvsborgs Sjukhus - Suedia), UB fiind reprezentantă de Prof. Univ. Dr. Carmen Chifiriuc.

Proiectul „Abordări inovative avansate pentru medicină regenerativă predictivă” urmărește
„creșterea performanței instituționale a structurilor de cercetare implicate în vederea
abordării de tehnici inovative cu aplicabilitate în medicina regenerativă în concordanță cu
prioritățile de relevanță publică și specializare inteligentă în domeniul sănătate.” Proiectul
este derulat în parteneriat cu alte 3 instituții, Universitatea din București fiind coordonator
(Universitatea Politehnică din București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în
domeniul patologiei și științelor medicale „Victor Babeș”, Institutul Oncologic Prof. dr. I.
Chiricuță Cluj-Napoca).

Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul UB implementează în parteneriat cu
VIAUniversity College din Danemarca proiectul „Rodawell - Centrul Româno-Danez pentru

Stareade Bine a Copiilor”. Echipa proiectului urmărește dezvoltarea unui model de educație
ce poate fi implementat în școli primare și grădinițe în vederea creșterii performanței școlare
a copiilor și, prin aceasta, a stării de bine (well-being). În cadrul proiectului au fost
dezvoltate exerciții pentru cadrele didactice din învățământul primar și preșcolar pentru a
oferi acestora suportul în crearea unui cadru de învățare care să susțină autonomia copiilor și
un mediu de învățare incluziv.



UB a organizat în cadrul întâlnirilor „Știința pe înțelesul tuturor” conferința „Managementul

unei situații de criză în direct”, eveniment susținut de fondatorul platformei Spitalul Virtual
pentru Copii - medicul Mihai Craiu. Conferința s-a adresat persoanelor interesate de științe,

precum și publicului larg, fiind disponibilă online pe pagina de Youtube a UB. Medicul Mihai
Craiu a urmărit să creeze cadrul unei discuții referitoare la comunicarea medic-pacient,
respectiv medic-părinte, abordând teme precum fake-news, stări emoționale, medicină
defensivă.

Sub egida UB, în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, funcționează
Laboratorul de Științe Cognitive Clinice a cărui misiune „este de a stimula, disemina, și mai
ales de a genera cercetare inovativă în științele cognitive cu relevanță pentru sănătatea
mintală, în organizații și sănătatea publică”. Între activitățile laboratorului regăsim
evenimente de tipul webinariilor la care specialiști în domeniu, cercetători sau doctoranzi
sunt invitați să prezinte teme din sfera științelor cognitive. Un astfel de exemplu îl constituie
webinarul „Meta-analiza de tip network: Aspecte teoretice și aplicații practice” susținut de
Liviu-Andrei Fodor, asistent de cercetare în cadrul Institutului Internațional de Studii Avansate
în Psihoterapie și Sănătate Mintală Aplicată. În cadrul întâlnirii, Liviu-Andrei Fodor a propus
participanților „analiza unei baze de date derivată pentru investigarea eficienței relative a
intervențiilor de modificare a biasărilor cognitive în anxietate, depresie și comorbidități
asociate”.

Universitatea din București, pentru „întărirea parteneriatului universitate-comunitate prin
oferirea de servicii psihologice și educaționale” a creat Clinica Universitară de Asistare și

Intervenție Psihologică și Educațională a Universității din București (CAIPE), afiliată
Facultății de Psihologie și Științele Educației. „Clinica are ca scop și oferirea de servicii
psiho-educaționale publicului larg, implementate prin intermediul unor programe de literație
în domeniul sănătății mintale, destinate tinerilor”. În prezent clinica oferă servicii de
specialitate studenților și personalului.
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Un exemplu al colaborării UB cu parteneri naționali și internaționali în vederea informării
comunității asupra unor subiecte semnificative pentru starea de sănătate a populației îl
reprezintă și evenimentul „Ameliorarea calității aerului în orașe: perspective franco-

române”, organizat în data de 29 octombrie 2019, de către Facultatea de Biologie a
Universității din București, prin Departamentul de Ecologie Sistemică și Durabilitate, în
parteneriat cu Ambasada Franței și Institutul Francez din România. Evenimentul a fost deschis
organizațiilor publice, celor neguvernamentale, oamenilor de știință, dar și publicului larg,

interesat de „bunele practici în ceea ce privește măsurarea și evaluarea calității aerului și
acțiunile, în special cele de urbanistică, întreprinse la nivelul orașelor din Franța și România,

pentru a reduce emisiile poluante.”

Parteneri direcți ai UB, studenții s-au implicat în activități extracurriculare al căror scop a
fost acela de a contribui la protejarea mediului înconjurător, promovarea sportului și a stării
de bine. Dintre acțiunile acestora amintim evenimentul „Curățenia de Toamnă în Grădina

Botanică”, organizat în perioada 26-27 octombrie, 2-3noiembrie și 9-10 noiembrie, de
către Asociația Team Work, în parteneriat cu Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a
Universității din București.
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Universitatea din București (UB) își asumă rolul
de partener activ în dezvoltarea societății,
aspect reflectat în misiunea sa, precum și în
Strategia instituțională.

Câteva exemple oferite în acest context sunt
prezentate la secțiunea Rezultate.

Îmbunătățirea bunăstării prin

măsuri de tip lifelong learning

Universitatea din București își propune să
susțină creșterea bunăstării generale prin
măsuri de tip lifelong learning, dar și prin
oferirea accesului la resurse educaționale,

cursuri postuniversitare, evenimente
științifice etc. pentru publicul larg.
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Universitatea din București organizează o serie de programe universitare de

tip lifelong learning în mai multe domenii de studiu: Geografia turismului,
Istorie, Pedagogia învățământului primar și preșcolar.

UB a creat Serviciul pentru formarea profesorilor și învățare continuă, în
vederea gestionării programelor de tip lifelong learning destinate atât
beneficiarilor externi, cât și personalului academic și de cercetare al UB.

Universitatea din București oferă resurse educaționale publicului larg, 

 accesibile online. Dintre acestea amintim revistele și anelele coordonate de

UB, e-books în domeniile Științe exacte, Științe ale vieții și pământului,

Științe umaniste, Teologie, Științe sociale și politice, Științe juridice, colecția

Unibuc CLASSICA. Alte resurse sunt oferite prin intermediul paginii de Youtube
a UB, iar aici amintim videoclipurile educaționale din seria UB ethical al
căror scop este de conștientizare a importanței eticii în mediul academic și
efectele sale asupra societății (https://deontologieacademica.unibuc.ro/ub-

ethical-episodul-1/). Tot pentru promovarea eticii în mediul academic, au fost
create o serie de materiale, disponibile online pentru cei interesați
(https://deontologieacademica.unibuc.ro/documente/).

UB se implică în comunitate prin oferirea de sprijin pentru liceeni, cum ar fi
pregătirea pentru examenul de bacalaureat sau pregătirea pentru

olimpiade naționale (http://mentor.unibuc.ro/liceeni/).
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UUB, în vederea promovării științei în rândul publicului larg, a dezvoltat proiectul
„Știința pe înțelesul tuturor”, organizând anual o serie de evenimente în cadrul
cărora sunt invitați să prezinte specialiști din domenii diferite. Aceste
evenimente sunt găzduite fie de UB, fie de instituții de cultură din România și
publicate pe pagina de Youtube a UB (https://www.youtube.com/playlist?
list=PLDd2EfnncDZTP5pV7SK3xe8VNyuepHnqE). Amintim conferința „Despre gen

și gen-fobie” susținută de sociologul Laura Grünberg, al cărei scop a fost de a
comunica mai multe date „despre gen și studiile de gen și teama de abordare a
acestor subiecte”. 

Un alt subiect atractiv pentru publicul larg a fost abordat în cadrul conferinței
„Despre genetică și popcorn” susținută de Mihai Miclăuș, cercetător și doctor în
biologie moleculară. Acesta a urmărit să comunice într-o manieră particulară
„despre cum editarea genetică ne îmbunătățește sau nu calitatea vieții”. 

„Mintea din multiple perspective. O pledoarie pentru importanța teoretică,

educațională și instituțională a științelor cognitive” reprezintă un alt eveniment
prin care s-a dorit crearea unui spațiu de dezbatere la care au putut participa
toți cei interesați, fie studenți, cadre didactice, cercetători, elevi sau publicul
larg. Evenimentul, organizat în cadrul Conferințelor Ateneului Român, a fost
susținut de Mircea Dumitru, profesor al Universității din București și Radu J.
Bogdan, profesor la Universitatea Tulane din New Orleans.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDd2EfnncDZTP5pV7SK3xe8VNyuepHnqE
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Universitatea din București (UB) își asumă rolul de
partener activ în dezvoltarea societății, aspect
reflectat în misiunea sa, precum și în Strategia
instituțională.

Câteva exemple oferite în acest context sunt
prezentate la secțiunea Rezultate.

Acces, reprezentativitate și

servicii

Universitatea din București își propune să
promoveze în comunitatea locală, națională și
internațională egalitatea de gen și să se implice în
formarea de specialiști în domeniul egalității de
gen.

Universitatea din București urmărește să producă
cunoaștere în domeniul egalității de gen, prin
susținerea cercetătorilor cu preocupări științifice în
acest domeniu.

Universitatea din București își propune înființarea
unei grădinițe, a unei creșe și a unui spațiu de joacă
pentru copiii membrilor comunității academice
până la finalul anului 2023.
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REZULTATE

Carta universitară statuează în art. 19 accesul în comunitatea academică a
Universității din București, astfel: „Accesul în comunitatea universitară prin
admiterea ca student ori prin ocuparea unei funcții didactice sau de
cercetare, precum și exercitarea unor funcții de conducere este liber, în
condițiile legii, și nu pot fi împiedicate sau îngrădite pentru considerente
ținând de sex, rasă, etnie, orientare sexuală, convingere politică ori
religioasă.”

Codul de etică și deontologie al Universității din București susține, de
asemenea, rolul UB de garant al libertății academice a membrilor săi,
promovarea respectului și a toleranței, precum și interzicerea discriminării pe
bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, categorie socială, convingeri, sex,

orientare sexuală, vârstă, handicap, boală de orice fel, apartenență la o
categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect
restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de
egalitate, a drepturilor omului (art. 11, al.2, lit. D).

O inițiativă a Universității din București în direcția promovării egalității de gen
o constituie proiectul „UB for Women in Science” ce urmărește „eliminarea
barierelor invizibile de acces cu care se confruntă femeile din știință,

promovarea contribuțiilor remarcabile ale femeilor din comunitatea științifică
și celebrarea succesului acestora în domeniul științific în care activează.”
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Membrii comunității academice cu preocupări în domeniul egalității de gen au
organizat în anul universitar 2019-2020 evenimente care promovează această
problematică. Astfel, în iulie 2020, prof. Laura Grünberg, cadru didactic la
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București, a
susținut conferința „GEN-FOBIA. Ghid de împrietenire cu genul”, eveniment ce

a permis celor interesați cunoașterea mai multor date despre despre gen și
studiile de gen.

Un alt exemplu în acest sens îl constituie evenimentul „Provocări ale egalității

dintre femei și bărbați în România de azi” din 6 martie 2020, organizat cu

ocazia zilei internaționale a drepturilor femeilor de Centrul pentru Politicile

Egalității de Șanse (CPES-FSPUB) și Masterul Politicile egalității de șanse în

context românesc și european (MPES), împreună cu Centrul regional francofon
de cercetări avansate în științe sociale (CEREFREA Villa Noël) din cadrul
Universității din București.

Prin Strategia de dezvoltare pentru perioada 2020-2023 s-a stabilit
înființarea unei grădinițe și a unei creșe pentru copiii membrilor comunității

academice, facilitate ce contribuie la reducerea abandonului universitar,
permițând studentelor continuarea studiilor. O altă facilitate în acest sens o
reprezintă bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate. Similar,

Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, art. 49, al. 1,
prevede o perioadă de prelungire a studiilor pentru studentele gravide.
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Universitatea din București (UB) își asumă rolul de
partener activ în dezvoltarea societății, aspect
reflectat în misiunea sa, precum și în Strategia
instituțională.

Câteva exemple oferite în acest context sunt
prezentate la secțiunea Rezultate.

Cercetare și publicații

științifice
UB, prin misiunea asumată, consideră cercetarea ca fiind
esențială în examinarea problemelor globale și în
oferirea unor soluții viabile. Astfel, o prioritate a UB
constă în creșterea numărului proiectelor de cercetare și
a articolelor științifice publicate în jurnalele precum
Nature și Science, prin stimularea personalului academic.

01

Educarea comunității

Universitatea își propune implicarea în atingerea
obiectivelor de dezvoltarea durabilă și prin dezvoltarea unor
proiecte educaționale pentru comunitatea academică, dar și
pentru publicul larg. Se va avea în vedere dezvoltarea unor
proiecte educaționale prin intermediul consorțiului universitar
CIVIS. De asemenea, articolele științifice și diseminarea
acestora către publicul larg constituie un obiectiv asumat de
UB. 
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Stoian G.; Raducan, A.; Oancea, P. and Galaon, T. Bicarbonate activated hydrogen peroxide
oxidation of diclofenac in aqueous solution, Intrenational Symposium. Intrenational Symposium
„The Enviroment and Industry”, SIMI 2020, 24-25 Septembrie, Bucuresti, Romania. 

Minea, D.; Raducan, A.; Oancea, P.; Galaon, T. and Chiriac, F.L. Oxidative degradation of
bisphenol a in aqueous solution using bicarbonate activated hydrogen peroxide. Intrenational
Symposium „The Enviroment and Industry””, SIMI 2020, 24-25 Septembrie, Bucuresti, Romania. 

Stamate, A.-E.; Zăvoianu, R.; Pavel, O.D.; Cruceanu, A.; Corobea, M.C.; Osiac, M. and
Cioatera, N. LDH-GO composites as catalysts for the oxidative removal of indigo carmine dye
from wastewater. International Symposium „The Environment and the Industry”/SIMI2020-

online, Bucharest Romania 24-25 sept. 2020.

Crisan, M.; Ianculescu, A.-C.; Crișan, D.; Dragan, N.; Ines Nitoi, T. and Oancea, P. Fe-doped
TiO2 nanomaterials for water depollution. In „Nanotechnology in the Beverage Industry
Fundamentals and Applications”, Edited by Abdeltif Amrane, Susai Rajendran, Tuan Anh
Nguyen, Aymen Amine Assadi, Ashraf Mahdy Sharoba, Elsevier, 2020, p. 265-313, ISBN: 978-0-

12- 819941-1.

Facultatea de Fizică a UB coordonează Stațiunea Didactică și de Cercetare Științifică „Prof.
Ștefan Atanasie Pătrașcu” - Surlari în cadrul căreia funcționează Laboratorul de monitorizare a

calității apelor din zona protejată Natura 2000.

UB, participă în calitate de partener la implementarea proiectului „Tehnologie verde pentru

eliminarea compușilor farmaceutici din apa utilizând catalizatori pentru oxidare prietenoși cu

mediul”. Proiectul al cărui obiectiv general este „de a propune o nouă tehnologie de tratare a

apei pentru îndepărtarea medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene (NSAID) bazată pe
procesul de ozonizare catalitică prin sisteme catalitice bazate pe nanostructuri oxidice
fitosintetizate depuse sub formă de pelicule subțiri pe un substrat de sticlă, nanostructuri obținute
cu ajutorul extractelor din flora autohtona” este derulat în parteneriat cu Institutul Național de
Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie, directorul de proiect din partea UB fiind
lect. univ. dr. Avramescu Sorin, Facultatea de Chimie.

Cadrele didactice din cadrul Facultății de Chimie au publicat mai multe articole științifice ale
căror obiective urmăresc și analiza apelor uzate și tratarea acestora. Dintre acestea putem
aminti:



Prin comunicarea rezultatelor proiectelor de cercetare și a articolelor științifice, UB contribuie
educarea comunității. Un exemplu de cercetare ce implică subiectul acestui obiectiv de dezvoltare
durabilă îl reprezintă lucrarea „Translating a river's ecological quality in ecosystem services: An

example of public perception in Romania”, publicată de cadre didactice de la Facultatea de
Geografie (Gabriela Ioana-Toroimac, Liliana Zaharia și Dana Maria Constantin), împreună cu
cercetători din cadrul Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, lucrarea în care
autorii au urmărit examinarea „percepției publice a rezidenților locali din România asupra serviciilor
ecosistemice legate de râuri”.

02 Educarea comunității
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PRIORITĂȚI

Universitatea din București (UB) își asumă rolul de
partener activ în dezvoltarea societății, aspect
reflectat în misiunea sa, precum și în Strategia
instituțională.

Câteva exemple oferite în acest context sunt
prezentate la secțiunea Rezultate.

Cercetare și publicații
științifice

UB, prin misiunea asumată, consideră cercetarea
esențială în examinarea problemelor globale și în
oferirea unor soluții viabile. Astfel, o prioritate a UB
constă în creșterea numărului proiectelor de cercetare și
a articolelor științifice publicate în jurnalele Nature și
Science, prin stimularea personalului academic.

01

Măsuri și programe de
eficiență energetică pentru
comunitatea academică 

O prioritate a UB constă în asigurarea de condiții minime
obligatorii/decente privind spațiile de învățământ și de
cercetare prin modernizarea bazei materiale astfel încât să
corespundă nevoilor comunității și să respecte normele de
eficiență energetică (consum de energie redus, certificate
de eficiență energetică pentru clădiri etc.).

02



 Universitatea din București 
2020

 



01 Cercetare și publicații
științifice

Universitatea din București 
2020

 

REZULTATE

Creșterea Eficienței Energetice a Instalațiilor de Biogaz prin Elaborarea Sistemului Integrat:
Biogaz-Microalge-Biocombustibili, în Cadrul Conceptului de Biorafinare
(AlgalBiogazConceptEnergie (A,B,C-Energie), 32/2018, PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0541

Materiale fotocatalitice pentru scindarea apei: de la design la obtinerea de hidrogen
utilizand lumina solara [PHOTOCATSPLIT], PN-IIIP1-1.1-PD-2016-1564.

Magdalena Iordache Platis, Joanna Romanowicz Integrating Energy Saving Awareness into
Student Engagement-Based Teaching and Learning Process, Sustainability 2020, 12(22), 9626.

Emil Constantinescu, Nicolae Anastasiu, 2019 - Resurse energetice – volumul III din trilogia
Resursele minerale ale României, Ed. Academiei.

Proiectul IRENES „Exchanging knowledge and experiences for Integrating RENewable energy

and Ecosystem Services in territorial environmental and energy policies” vizează schimbul de
experiență și bune practici și îmbunătățirea cunoașterii pentru depășirea lacunelor și barierelor
în domeniul dezvoltării și implementării politicilor referitoare la sursele regenerabile de energie
(RES) și a exploatării acestora într-un mod sustenabil, prin agregarea sinergiilor și a
compromisurilor înregistrate între RES și serviciile ecosistemice multiple (ES). Proiectul este
derulat de Facultatea de Biologie prin Centrul de Cercetare în Ecologie Sistemică și
Sustenabilitate și este co-finanțat din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) prin
Programul de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE și se derulează în perioada august
2019 – 31 iulie 2022. Mai multe despre proiect: https://rcses.unibuc.ro/proiectul-irenes/ 

În continuare amintim și alte proiecte implementate de UB și articole științifice:

https://rcses.unibuc.ro/proiectul-irenes/


Proiectul H2020 Students Achieving Valuable Energy Savings 2 — SAVES2, în care Universitatea din
București a avut calitatea de partener și a reprezentat România, s-a desfășurat în intervalul 2017-

2020 și a avut ca scop inducerea unor comportamente de creștere a eficienței energetice în rândul
studenților, având și o componentă didactică și de schimb de bune practice între organizațiile
partenere. Proiectul s-a bucurat de susținerea unei organizații non-profit, specializată în politică
energetică și climatică, Energy Policy Group. La reuniunile cu caracter tehnic organizate în cadrul
proiectului, reprezentantul EPG, a elaborat un policy paper cu titlul “The little smart-meter that could”

(https://www.enpg.ro/the-little-smart-meter-that-could/). Proiectul a cuprins două axe: studenții
cazați în căminele UB și studenții care plătesc chirie în sectorul privat. SAVES2 a avut ca obiectiv
principal încurajarea studenților de a avea un comportament responsabil în ceea ce privește
consumul eficient de energie electrică. Astfel, la finalul proiectului, peste 20% din numărul studenților
cazați în căminele UB și peste 3500 de studenți cazați în mediul privat, au fost informați și
sensibilizați în ceea ce privește consumul responsabil de energie electrică. Mai multe informații
despre proiect: http://romania.studentswitchoff.org/find-a-university/bucharest/save-energy/ 

Dezvoltarea continuă a investițiilor reprezintă o componentă importantă a planurilor operaționale și
strategice, fiind alocate sume importante pentru lucrări de reabilitare și modernizare a clădirilor,
pentru dotarea cu echipamente tehnice adecvate pentru predare și comunicare. În documentația de
atribuire și a documentelor-suport realizate pentru procedurile de achiziție, sunt introduși diferiți
parametri tehnici, astfel încât echipamentele și materialele achiziționate să fie eficiente din punct
de vedere energetic.

02 Măsuri și programe de eficiență
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Universitatea din București (UB) își asumă rolul de
partener activ în dezvoltarea societății, aspect
reflectat în misiunea sa, precum și în Strategia
instituțională.

Câteva exemple oferite în acest context sunt
prezentate la secțiunea Rezultate.

Definirea de drepturi

minimale individuale

pentru toți angajații

Universitatea din București își propune, prin strategia
instituțională, „să crească calitatea vieții academice și
să asigure demnitatea individuală a angajaților, urmărind
dezvoltarea unei cetățenii academice și a unui sistem de
motivare și recompensare a performanțelor individuale”.
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Universitatea din București urmărește permanent respectarea legislației naționale în privința
salarizării și asigură transparența veniturilor salariale, publicând datele pe pagina web
instituțională.

Universitatea din București recunoaște prin Carta universitară dreptul angajaților de a înființa
sau de a face parte din asociații și organizații studențești, sindicale, profesionale și culturale,

naționale și internaționale, după caz, precum și din organizații politice legal constituite.

Universitatea din București nu permite discriminarea la locul de muncă, aspect reflectat în
Regulamentul intern, fiind interzis comportamentul degradant la adresa unei persoane sau a unui
grup, precum și refuzul de a angaja o persoană pe motiv că aceasta aparține unei rase,

naționalități, etnii, religii, categorii sociale sau categorii defavorizate ori din cauza
convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale.

Codul de etică și deontologie al UB „interzice discriminarea, înțeleasă ca orice deosebire,

excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie,

categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală de orice fel,
apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect
restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a
drepturilor omului”.

Universitatea susține drepturile angajaților săi și prevede o serie de drepturi ale acestora în
Regulamentul intern, între care regăsim dreptul de a fi informat și consultate, de lua parte la
determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă sau dreptul la
protecție în caz de concediere.
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Universitatea din București (UB) își asumă rolul de
partener activ în dezvoltarea societății, aspect
reflectat în misiunea sa, precum și în Strategia
instituțională.

Câteva exemple oferite în acest context sunt
prezentate la secțiunea Rezultate.

Cercetare și publicații
științifice

UB, prin misiunea asumată, consideră cercetarea ca fiind
esențială în examinarea problemelor globale și în
oferirea unor soluții viabile. Astfel, o prioritate a UB
constă în creșterea numărului proiectelor de cercetare și
a articolelor științifice publicate în jurnalele Nature și
Science, prin stimularea personalului academic.

01

Dezvoltarea de

parteneriate

UB își propune creșterea numărului de proiecte în colaborare
cu industria în vederea implicării în activități de consultanță
și cercetare utile atât pentru industrie, cât și pentru
comunitate.
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Proiectul Sinteza de noi catalizatori heterogeni binucleari cu aplicații în

reacții de cuplare oxidativă, Director de proiect Asist. univ. dr. Iunia
Podolean.

Proiectul Biocatalizatori pentru biorafinării, Director de proiect Conf. univ. dr.
Mădălina Tudorache. 

Proiectul Fotocatalizatori pentru producerea de hidrogen pentru splitarea

apei, Director de proiect Lect. univ. dr. Bogdan Cojocaru.

Proiectul Valorificarea structurilor 2D în industrie, Director de proiect Lect.
univ. dr. Octavian D. Pavel.
Proiectul Emerging technologies for industrial exploitation of structure 2 D

(graphene and nongrafene), Director de proiect din partea Universității din
București: Lect. univ. dr. Octavian D. Pavel.
Proiectul Nanotehnologii inovative pe bază de polimeri pentru obținerea de

noi materiale avansate, Responsabil proiect din partea Universității din
București: Conf. univ. dr. Ludmila-Otilia Cinteză.

Programul interinstituțional pentru dezvoltarea de soluții avansate pe bază

de eco-nanotehnologii pentru tratamente multifuncționale ale materialelor

textile și din piele ( PHYSforTeL), Responsabil proiect din partea Universității
din București: Conf. univ. dr. Ludmila-Otilia Cinteză.

Centrele de cercetare din cadrul Facultății de Chimie a Universității din București
dezvoltă proiecte al căror scop este de a identifica soluții inovative pentru
industrie. Dintre acestea amintim următoarele proiecte câștigate în cadrul unor
competiții instituționale și naționale:
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S.M. Coman, V.I. Parvulescu, Biomass and Biowastes – New chemical products from old;

A. Balu, A. G. Nunez (Eds), Chapter 3: Supported Metals Catalysts for the Sustainable
Upgrading of Renewable Biomass to Value-added Fine Chemicals and Fuels, De
Gruyter GmbH Publisher, (2020) 72-112. 

V.I. Parvulescu, Chapter 1, Advances in Heterogeneous Catalysis: Concepts of
Nanocatalysis and Single-Atom Catalysis, in Advanced Heterogeneous Catalysts
Volume 1: Applications at the Nano-Scale ACS Symposium Series;Editors: P.

Sudarsanam, L. Singh L. ACS Symposium Series 1359 (2020) 1-49. 

P. Granger, V.I. Parvulescu, CHAPTER 10: Application of Ionic Liquids for Sustainable
Catalysis, in Heterogeneous Catalysis for Energy Applications, Editors: T.R. Reina, J.A.

Odriozola, Publisher: Royal Society of Chemistry, RSC Energy and Environment Series
2020- January(27) (2020) 304-360.

M. Chioncel, Analysis of the factors that obstruct the diffusion of innovation: Romania,

disponibil online: https://uefiscdi.gov.ro/resource-821136-analysis-of-the-factors-
that-obstruct-the-diffusion-of-innovatio.pdf.
Urdă, I.-C. Marcu, Catalysis; chapter 4 in Vol. 2 (Topological Nanochemistry), New
Frontiers in Nanochemistry: Concepts, Theories, and Trends, ed. Mihai V. Putz, Apple
Academic Press, Taylor & Francis Group, USA, 2020, p. 41-62.

Urdă, I.-C. Marcu, Catalytic Material; chapter 5 in Vol. 2 (Topological Nanochemistry),

New Frontiers in Nanochemistry: Concepts, Theories, and Trends, ed. Mihai V. Putz,

Apple Academic Press, Taylor & Francis Group, USA, 2020, p. 63-82. 

O.D. Pavel, A. Urdă, I.-C. Marcu, Layered Double Hydroxide; chapter 22 in Vol. 2
(Topological Nanochemistry), New Frontiers in Nanochemistry: Concepts, Theories, and
Trends, ed. Mihai V. Putz, Apple Academic Press, Taylor & Francis Group, USA, 2020, p.

265- 274. 

Urdă, I.-C. Marcu, Zeolite; chapter 46 in Vol. 2 (Topological Nanochemistry), New
Frontiers in Nanochemistry: Concepts, Theories, and Trends, ed. Mihai V. Putz, Apple
Academic Press, Taylor & Francis Group, USA, 2020, p. 515-530.

Rezultatele cercetărilor se reflectă în publicații științifice precum:



În martie 2019, Universitatea din București a încheiat un acord de colaborare cu Infosys, lider global
în consultanță și servicii digitale de ultimă generație. Acordul de colaborare dintre Universitatea din
București și Infosys urmărește configurarea unor parteneriate strategice care să implice studenții UB,

oferindu-le șansa participării în programe de internship și proiecte de cercetare, menite să le
deschidă drumul spre zona inovării tehnologice și accesul la mediul de afaceri. Astfel, programul,
subsumat ideii de dezvoltare a forței de muncă din România, va include cursuri comune de formare și
cercetare, dar și posibilitatea accesării unor burse.

Amintim aici și calitatea de membru a UB în rețeaua University Industry Innovation Network (UIIN),

rețea al cărei scop este de „îmbunătăți angajabilitatea și de a stimula inovația” prin dezvoltarea de
rețele de colaborare între universități și industrie.
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Universitatea din București (UB) își asumă rolul de
partener activ în dezvoltarea societății, aspect
reflectat în misiunea sa, precum și în Strategia
instituțională.

Câteva exemple oferite în acest context sunt
prezentate la secțiunea Rezultate.

Susținerea grupurilor sub-

reprezentate și oferirea de servicii

suport
Universitatea din București își asumă prin
Strategia instituțională 2020-2023 următoarele
obiective cu rol activ în susținerea grupurilor
sub-reprezentate: să mărească numărul
locurilor de cazare pentru persoane cu
dizabilități, să accesibilizeze minim 20 de
clădiri/an până în 2023 pentru persoanele cu
dizabilități, să stimuleze participarea
persoanelor cu dizabilități la evenimentele UB
și la resursele educaționale, să ofere diverse
forme de suport tinerilor (elevi sau studenți)
proveniți din comunități defavorizate (mediu
rural sărac, cartiere sărace ale orașelor,
comunități sărace de romi etc.).

01



Universitatea din București 
2020

 



01 Susținerea grupurilor
sub-reprezentate și
oferirea de servicii suport

Universitatea din București 
2020

 

REZULTATE

Un demers care susține prioritățile UB în direcția sprijinirii grupurilor sub-reprezentate îl
constituie proiectul „Educație incluzivă de calitate în cadrul comunității academice a
Universității din București, cu accentul pe persoanele cu dizabilități”, prin intermediul
căruia sunt derulate „o serie de măsuri concrete în vederea incluziunii persoanelor cu
dizabilități – studenți, profesori și personal administrativ, consolidând, totodată, cadrul
instituțional pentru întărirea unei culturi a incluziunii în Universitatea din București”.

Potrivit Raportului Rectorului 2020 au fost realizate lucrări pentru
amenajare/reamenajare parcare, curți interioare și exterioare, rampe pentru
persoanele cu dizabilități. Pentru a susține studenții cu dizabilități locomotorii, vizuale și
auditive au fost dezvoltate proceduri privind consilierea, mentoratul și orientarea în
carieră.

UB nu promovează discriminarea, accesul în comunitatea academică fiind, potrivit
Cartei, liber atât prin admiterea ca student, cât și prin ocuparea unei funcții didactice,

de cercetare sau de conducere.

Politicile privind admiterea respectă legislația națională și reglementează cadrul
admiterii pentru categorii de studenți sub-reprezentați, precum cei din mediul rural sau
cei proveniți din centre de plasament.

Universitatea din București oferă membrilor comunității academice (studenți și personal)
serviciile necesare apărării diversității, precum Ombudsman-ul universitar, Comisia de
Etică, dar și servicii de mentorat și consiliere, precum: Departamentul de Consiliere și
Orientare Pentru Carieră, Clinica de Asistență și Intervenție Psihologică și
Educațională și Centrul de Învățare al Universității din București.



2020

Raport privind Obiectivele
de Dezvoltare Durabilă
 
ODD. 11. Orașe și comunități durabile

 Universitatea din București



11

Universitatea din București 
2020

 

PRIORITĂȚI

Universitatea din București (UB) își asumă rolul de
partener activ în dezvoltarea societății, aspect
reflectat în misiunea sa, precum și în Strategia
instituțională.

Câteva exemple oferite în acest context sunt
prezentate la secțiunea Rezultate.

Susținerea patrimoniului
cultural

Universitatea din București își propune protejarea și
promovarea patrimoniului cultural material din
spațiile în care își desfășoară activitatea prin
multiple acțiuni: acces publicului larg la clădirile,

monumentele și spațiile verzi cu semnificație
culturală pentru comunitatea restrânsă și extinsă,

proiecte de cercetare. Totodată, UB urmărește să
asigure o bună conservare a acestora, prin
identificarea resurselor necesare investițiilor în
această direcție. 

În aceeași măsură UB își propune susținerea
patrimoniului cultural imaterial prin investiții în
proiecte și evenimente care promovează studierea
și cercetarea patrimoniului imaterial.

01

Dezvoltarea sustenabilă

a orașelor
Universitatea din București, prin activitățile de
educaționale și de cercetare ale comunității
academice, urmărește promovarea unei dezvoltări
sustenabile a orașelor.
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Universitatea din București se îngrijește de bunăstarea obiectelor de
patrimoniu pe care le administrează, astfel încât acestea să fie
accesibile viitoarelor generații de studenți, cadre didactice, dar și
publicului larg. Astfel, UB dezvoltă proiecte pentru atragerea de resurse
financiare în vederea consolidării și amenajării clădirilor, monumente
istorice, aflate patrimoniul său. 

Amintim câteva dintre acțiunile care au vizat Grădina Botanică „D.

Brândză”, grădină ce este accesibilă atât comunității academice a UB,

cât și comunității locale: au fost reorganizate săli/colecții din Muzeul
Botanic, a fost reamenajat pavilionul „Pădurea Tropicală”, Sera Veche;

au fost introduși peste 30 taxoni noi în colecțiile Serelor; au fost
introduși 70 taxoni noi în colecțiile din parcul grădinii.

UB deține și Muzeul Universității, în patrimoniul acestuia regăsindu-se
diverse exponate (documente, manuscrise, cărți rare, cursuri
universitare, litografii, fotografii, planuri, medalii, plachete, insigne,

drapele, picturi, sculpturi, pisanii și piese de mobilier), documente și
obiecte valoroase, cu profundă semnificație pentru istoricul
prestigioasei instituții de învățământ bucureștene. Aceste mărturii
recompun o istorie care coboară în timp până la momentul înființării la
București a Academiei domnești de către domnitorul Constantin
Brâncoveanu, instituție care a devenit un centru important de educație
și cultură pentru spațiul sud-est european. 
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O altă componentă a patrimoniul UB este reprezentată de Geoparcul Țara

Hațegului, acesta reprezentând primul Geoparc Internațional din România și din
Europa de Est recunoscut ca sit UNESCO, pentru modul creativ de valorificare
turistică, educațională și științifică a unui patrimoniu geologic și cultural deosebit.
Aflat în Țara Hațegului din județul Hunedoara, Geoparcul cuprinde un teritoriu cu
un farmec aparte, la întretăierea unor rute culturale și comerciale străvechi ce
făceau legătura între Transilvania, Banat și Oltenia. Crearea Geoparcului
Internațional Țara Hațegului a fost inițiată de Universitatea din București și este
rezultatul unor studii interdisciplinare detaliate și al unei colaborări între
universități, administrații locale, firme, școli și asociații. Geoparcul propune un plan
de dezvoltare locală bazat pe conservarea patrimoniului natural și cultural,
capabil să contribuie la dezvoltarea socio-economică și la întărirea identității.
Geoparcul este un cadru de cooperare și inovare ce integrează cercetarea,

educația și formarea profesională. Echipa geoparcului propune vizitatorilor o
interpretare interactivă a geologiei, naturii și patrimoniului cultural, oferindu-le
posibilitatea să pătrundă mai adânc sensurile lucrurilor.

Un exemplu al implicării Universității din București în susținerea patrimoniului
cultural imaterial este reprezentat de proiectul Please, Touch the Intangible

Cultural Heritage, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și
implementat în perioada iunie – octombrie 2020 în parteneriat cu Asociația
Șezătoarea Urbană. Proiectul a urmărit crearea unei structuri digitale de
comunicare numite „Rețeaua de specialiști în domeniile patrimoniului cultural

imaterial din România și Republica Moldova”. Dintre evenimentele organizate în
perioada de implementare a proiectului amintim: conferința „Experiență și

expertiză în domeniul patrimoniului cultural imaterial. Dificultăți identificate

pentru specialiști, instituții, domeniu” (iulie 2020); conferința „Experiență și

expertiză în domeniul patrimoniului cultural imaterial. Bune practici în domeniul

patrimoniului cultural imaterial” (iulie 2020).
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Programul de studii de masterat al Facultății de Geologie și Geofizică -

Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural și cultural;
Programul de studii de masterat din cadrul Facultății de Istorie - Istorie, Resurse
Culturale și Patrimoniu în Societatea Contemporană.

Un alt proiect dezvoltat și coordonat de cadre didactice din Facultatea de
Filosofie a Universității din București este „Arhitecturi identitare și noi categorii ale

patrimoniului: analiza multidisciplinară a mecanismelor construcției identitare în

relație cu patrimoniul cultural în România contemporană”, proiect între
obiectivele căruia regăsim analiza multidisciplinară a conceptului de patrimoniu
cultural; explorarea distincțiilor între patrimoniul tangibil și patrimoniul intangibil,
crearea unei comunități de cercetare în domeniul patrimoniului cultural românesc
în mediul academic. Proiectul s-a derulat în colaborare cu echipe din cadrul
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universității de Vest din Timișoara și
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică.

De asemenea, UB contribuie la susținerea patrimoniul cultural material și imaterial
prin programele de studii oferite. Amintim în acest sens următoarele:



Implicarea UB în dezvoltarea unor orașe sustenabile se reflectă în proiectele
și publicațiile cadrelor didactice și ale cercetătorilor.

Un astfel de exemplu este reprezentat de proiectele și articolele științifice
ale Centrului de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact

(CCMESI). Dintre proiectele centrului amintim:

Contribution of small urban green infrastructure in achieving environmental

justice, proiect câștigat în cadrul unei competiții naționale, al cărui scop este
„de a analiza contribuția micilor infrastructuri verzi urbane la realizarea
justiției de mediu”. Echipa proiectului a publicat, ca rezultat al cercetărilor, 3
articole științifice. 

Un al proiect câștigat de CCMESI în anul 2020 a fost Developing novel

collaborative planning approaches to increase cities sustainability, al cărui
scop urmărește „explorarea abordărilor de planificare colaborativă în
elaborarea planificărilor, cât de eficiente sunt acestea pentru implementarea
planului și elaborarea unui cadru metodologic pentru luarea în considerare a
abordărilor colaborative în procesul de planificare din România”. Echipa
proiectului a publicat, ca rezultat al cercetărilor, 2 articole științifice în
jurnale situate în quartila 1 în domeniile Environmental Sciences și
Environmental Studies.

Prin proiectul Evaluating the role of nature-based innovations for healthy

cities, echipa și-a propus să evalueze „inovațiile bazate pe natură și efectele
lor asupra sănătății, integrându-le într-un cadru de planificare urbană care
va duce la crearea orașelor sănătoase”. Și rezultate acestui proiect se
reflectă în articole publicate în jurnale prestigioase pe plan internațional (ex.

jurnalul Urban Cities – quartila 1, poziția 1 din 72, în domeniul Studii urbane),

precum și în numeroasele participări la conferințe.
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Universitatea din București (UB) își asumă rolul de
partener activ în dezvoltarea societății, aspect
reflectat în misiunea sa, precum și în Strategia
instituțională.

Câteva exemple oferite în acest context sunt
prezentate la secțiunea Rezultate.

Educație pentru un consum

sustenabil

UB consideră educația tinerilor esențială
pentru promovarea consumului sustenabil în
comunitate, prin urmare, își propune atât
consolidarea programelor de studii ce
promovează aceste deziderate, dar și
atragerea de resurse prin proiecte ce au ca
scop educarea în vederea reducerii risipei de
produse.
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Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universitatea din
București, a creat, împreună cu studenți români și străini ai programului de
masterat „Médias, développement, sociéte”, o platformă gratuită de
promovare a micilor afaceri și inițiative autohtone - ConsumActor -, cu scopul
de a încuraja consumul de produse locale și de a promova dezvoltarea
durabilă. Conform descrierii proiectului, nu doar că se are în vedere
contribuția la dezvoltarea sustenabilă, ci se dorește și atragerea atenției
„asupra acțiunilor tot mai dăunătoare pe care le are omul asupra planetei,
aducând în fața voastră contra exemple pozitive, demne de urmat”
(https://consumactor.wixsite.com/website).

Un alt proiect care susține educarea tinerilor în vedere promovării unui
consum sustenabil, este Students Achieving Valuable Energy Savings (SAVES

2), coordonat de prof. univ. dr. Magdalena Platis. Dintre acțiunile proiectului
ce au avut ca scop consumul sustenabil al energiei amintim campania Student

Switch Off, SAVES2 ce și-a propus să modifice comportamentele legate de
energia sustenabilă în rândul a peste 219.000 de studenți, din 7 țări diferite.

Proiectul a urmărit și implicarea studenților în acțiuni de promovare, aceștia
putând să se înscrie în proiect în calitate de „ambasadori”. 

https://consumactor.wixsite.com/website
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Consume Aware. Enhancing quality in innovative higher education about

consumer awareness reprezintă un alt exemplu de proiect prin intermediul
căruia se urmărește „îmbunătățirea calității educației superioare inovatoare
privind conștientizarea consumatorilor”. UB implementează proiectul alături
de alte 7 instituții de învățământ din Europa: University of Economics in
Katowice, Howest University of Applied Sciences, IȘIK University, Seinäjoki
University of Applied Science, Budapest Business School, Université Savoie
Mont Blanc și University of Trento. Unul dintre rezultatele proiectului îl
reprezintă publicarea lucrării „Consumer Protection Standards in Europe”.
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PRIORITĂȚI

Universitatea din București (UB) își asumă rolul de
partener activ în dezvoltarea societății, aspect
reflectat în misiunea sa, precum și în Strategia
instituțională.

Câteva exemple oferite în acest context sunt
prezentate la secțiunea Rezultate.

Cercetare și publicații

științifice

Universitatea din București în baza
responsabilității față de societate, urmărește
ca prin proiectele de cercetare și publicațiile
rezultate să devină una dintre principalele
instituții ce promovează problemele climatice
și acțiunile de prevenție. 

01

Educație pentru mediu

UB urmărește să răspundă problemelor
climatice și prin educarea studenților, a
comunității academice, dar și a publicului
interesat.
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The impact of climate change on maize crop productivity in Southern and
South-Eastern Romania.

The impact of recent climate change on the ecological productivity of
forests in Romania (CLIMFOREST).

Benefits and constraints of joint decision making in Romania. From public
participation to collaborative Environmental Impact Assessment. 

ECAS 2020: The 3rd International Electronic Conference on Atmospheric
Sciences (online), 16-30 Nov 2020, „Meteorological characteristics
associated to air pollution in Bucharest Greater Area, Romania”.

EGU2020: Sharing Geoscience Online - European Geosciences Union
General Assembly 4-8 May 2020, Vienna, Austria: “Link between
precipitations and air quality in Bucharest Greater Area, Romania”- co-

autor, Vol 22, EGU2020-2722.

“Atmospheric satellite-based and in situ surface observations on
summertime trace gases (CO, CO2, CH4) over the metropolitan area of
Bucharest”- co-autor, Vol 22, EGU2020-4930. 

2020 European Aerosol Conference (online) 30 Aug-4 Sept 2020, Aachen,

Germany: „Pollutant emissions, economic growth and the role of energy
consumption in Romania”.

Anastasiu N. (2020). Schimbările climatice în trecutul Pământului – martori,
cauze și efecte. Academica, nr.3, martie, Anul XXX-353, pp. 44-51.

Implicarea membrilor comunității academice a UB în cercetări privind
acțiunile climatice se reflectă în proiectele implementate în cadrul Centrului
de cercetări Costiere pentru Protecția mediului sau în cadrul Centrul pentru
Cercetări de Mediu și Studii de Impact (CCMESI) din cadrul Facultății de
Geografie: 

Dintre articolele publicate amintim:
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Proiectul Consolidarea capacității instituționale pentru îmbunătățirea

politicilor din domeniul schimbărilor climatice și adaptarea la efectele

schimbărilor climatice, finanțat prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă (POCA) – RoAdapt, în care Universitatea din București are rol de
partener – își propune să revizuiască Strategia actuală privind Schimbările
Climatice și Planul național de acțiune pentru implementarea acesteia (2016-

2020) și să elaboreze un nou cadru normativ în domeniul schimbărilor climatice
pe direcția de acțiune adaptarea la efectele schimbărilor climatice pentru
perioada 2021-2030 pe baza sistematizării și simplificării cadrului legislativ
actual, crearea și operaționalizarea Platformei Naționale de Adaptare și a
Centrului Național de Monitorizare Climatică, precum și pregătirea personalului
din autoritățile cu responsabilități în acest domeniu.

Proiectul H2020 Students Achieving Valuable Energy Savings 2 — SAVES2’

(‘action’), derulat de UB în perioada 2017-2021, și-a propus să modifice
comportamentele legate de energia sustenabilă în rândul a peste 219000 de
studenți, din 7 țări diferite, cu scopul de a promova reducerea risipei de
energie. Proiectul a cuprins două axe: studenții ce beneficiază de cazare în
cămine și studenții care plătesc chirie în sectorul privat. SAVES2 a avut ca
obiectiv principal încurajarea studenților UB de a avea un comportament
responsabil în ceea ce privește consumul eficient de energie electrică. Printre
activitățile realizate în cadrul proiectului s-a numărat și monitorizarea lunară a
consumului de energie electrică în căminele UB, incluse în campanie, dar și
monitorizarea anuală a emisiilor de carbon. Astfel, din raportările realizate de
echipa de proiect observăm că studenții cazați în căminele UB și numai, au
economisit, în perioada de implementare, aproximativ 770.000 Kwh, reducând
astfel cantitatea emisiilor de CO2 cu 393,44 tone.
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În cadrul Școlii de Vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele (MSciTeh
2020), Facultatea de Chimie a pregătit Tema 6: Evaluarea impactului

factorilor climatici asupra patrimoniului cultural, participanți fiind elevii de
liceu pasionați de chimie și de patrimonial cultural.

Dezbateri privind schimbările climatice au fost realizate și în cadrul
Universității francofone de vară în Științele Comunicării, organizată de
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării cu sprijinul Agenției
universitare a Francofoniei - Bureau Europe centrale et orientale, în perioada
22-26 iunie 2020 - Changements climatiques - possible convergence entre

l’intérêt humain et la préservation de la planète?  Școala de vară francofonă
a reunit profesori și studenți francofoni din Europa Centrală și de Est și spațiul
francofon, specializați în jurnalism și științele comunicării.

Între direcțiile strategice de cercetare ale Departamentului de Ecologie
Sistemică și Sustenabilitate din cadrul Facultății de Biologie regăsim:

elaborarea unor scenarii de dezvoltare care să permită adaptarea la
modificările climatice și tranziția către un model neutru din punct de vedere
al emisiilor de gaze cu efect de seră sau fundamentarea strategiilor și
politicilor de dezvoltare sustenabilă în spații și pe intervale largi de timp;

datele obținute ca urmare a cercetărilor efectuate sunt stocate în baze de
date distribuite și interoperabile. 
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Universitatea din București (UB) își asumă rolul de
partener activ în dezvoltarea societății, aspect
reflectat în misiunea sa, precum și în Strategia
instituțională.

Câteva exemple oferite în acest context sunt
prezentate la secțiunea Rezultate.

Cercetare și publicații

științifice

UB, prin misiunea asumată, consideră cercetarea
esențială în examinarea problemelor globale și
în oferirea unor soluții viabile. Astfel, o prioritate
a UB constă în creșterea numărului proiectelor
de cercetare și a articolelor științifice publicate
în jurnalele Nature și Science, prin stimularea
personalului academic.

01

Menținerea ecosistemelor și a

biodiversității acestora 

O prioritate pentru UB constă în monitorizarea
spațiului Defileului Dunării și litoralului Mării
Negre, prin activități de cercetare privind
evoluția Deltei Dunării, interacțiuni fluvio-

marine, transportul eolian de nisip pe coastele
temperat continentale, reconstrucția peisajului
costier și eolian, ecologie costieră, variabilitatea
climatului costier, antropologie maritimă,

managementul zonei costiere, interacțiunea
plajă – dune în mediile litorale micromareice.
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Membrii comunității academice a UB sunt implicați în diverse proiecte ce au ca scop
îmbunătățirea calității apei și, prin urmare, a vieții acvatice. Dintre acestea amintim:

Proiectul IDES: proiectul vizează identificarea rolului zonelor inundabile situate de-a
lungul Dunării în îmbunătățirea calității apei, în vederea stabilirii de măsuri de
management integrat la nivel transfrontalier. 

Proiectul Eliminarea eficientă a antibioticelor din apă folosind plasma netermică

cuplată cu alte procese de oxidare avansată.

Proiectul Tools for modeling processes at the interface between water, soil, plants

and air in order to promote the sustainable management of groundwater dependent

ecosystems and their integrating river basins.

Proiectul Tratarea apei din surse contaminate cu azotați și compuși organici clorurați

utilizând procese integrate de reducere/oxidare catalitică și biofiltrare (DENOX).

Facultatea de Biologie derulează un proiect finanțat de Apa Nova București SA -

Studiu privind Biodiversitatea in perimetrul Statiei de Tratare si Producție a Apei

Potabile Arcuda. 

Tot în cadrul Facultății de Bilogie s-a derulat și proiectul ERANET- Rezistența la

antibiotice în apele uzate: riscuri de transmitere la angajați și la rezidenții din

proximitatea stațiilor de tratare a apelor reziduale, având ca obiective specifice
studiul impactului expunerii la bacterii rezistente și la genele de rezistență la
antibiotice provenite din SE asupra sănătății ocupaționale și asupra mediului; studiul
riscului de transmitere la om pe cale hidrică și aeriană; evaluarea eficienței diferitelor
tehnologii de tratare a apelor uzate; investigarea selecției și emergenței rezistenței în
SE, prin studiul densității relative a genelor de rezistență și prin explorarea de noi gene
de rezistență. 
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Mănoiu Valentina-Mariana (2020), Să monitorizăm mediul! Material-suport
pentru cursurile de „Monitoringul integrat al mediului”, ”Atmosfera și calitatea
aerului” și „Calitatea apelor”, Manual reeditat, versiune electronică, Editura
Printech, București, 146p, ISBN 978-606-23-1151-3 

Diaconu Daniel Constantin, 2020, Conectivitatea longitudinala a râurilor. Măsuri
structurale. Editura Transversal, Târgoviște, ISBN 978-606-605-206-1, pages 204
Diaconu A., Munteanu I., Radulescu V., Moise G., (2020) Gas escape features on
the Romanian Black Sea shelf – examples from 2d seismic interpretation, Geo-

Eco-Marina, 26, 5-13, ISSN: 2248–2776
Dediu M., Munteanu I., Dinu C., (2020). Role of the crustal detachements during
rifting, insights from Labrador Sea, Geo-Eco-Marina, 26, 119-125, ISSN: 2248–

2776

În calitate de membru al Comisiei de Drept Internațional a Organizației Națiunilor
Unite, unde deține calitatea de Co-Președinte al Grupului de Studiu privind
creșterea nivelului mărilor și oceanelor în relație cu dreptul internațional, prof. univ.

dr. Bogdan Aurescu a realizat activitate de cercetare în domeniul relației dintre
creșterea nivelului marilor și oceanelor și dreptul internațional, publicând în co-

autorat, documentul intitulat „First Issues Paper on Sea-Level rise in relation to

international law”. 

În continuare enumerăm alte materiale și articole științifice relevante pentru acest
obiectiv:
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Un rol important pentru Universitatea din București îl dețin stațiunile de
cercetare.

 

Stațiunile de cercetare Orșova și Sf. Gheorghe au ca obiectiv principal
activitatea de cercetare științifică în domeniul științelor fluviale, marine și
costiere și instruirea studenților prin organizarea practicii de vară. Domeniile
de cercetare privesc hazardele naturale și antropice, geomorfologia
environmentala, geomorfologia dinamică și procesele geomorfologice actuale,

dinamica peisajului geografic, topoclimatologie, impactul uman asupra mediului
geografic, evaluarea turistică a potențialului natural și economic, geografia
umană și economică aplicată, resursele naturale și dezvoltarea durabilă. 

În Centrul de Monitorizare a Habitatelor și Speciilor din Eșelnița sunt derulate
activități de cercetare științifică pentru monitorizare a speciilor și habitatelor
și analiza calității factorilor de mediu ori evaluarea impactului surselor de
degradare asupra mediului;

Stațiunea de Cercetări Ecologice Brăila oferă acum o combinație unică de
măsurători continue de meteorologie, de parametri hidrologici, de măsurători
ale nutrienților din sedimente și din apă, de determinări ale parametrilor
structurali ai comunității bentonice, ai structurii și productivității vegetației
acvatice, terestre și de zone umede precum și de monitorizare a structurii
comunităților păsărilor acvatice, însoțite de evoluții mai recente în
monitorizarea parametrilor ca urmare a implementării noilor tehnologii.
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Universitatea din București (UB) își asumă rolul de
partener activ în dezvoltarea societății, aspect
reflectat în misiunea sa, precum și în Strategia
instituțională.

Câteva exemple oferite în acest context sunt
prezentate la secțiunea Rezultate.

Sprijinirea ecosistemelor terestre

prin educație și cercetare

Universitatea din București este responsabilă cu
mediul înconjurător și face eforturi, prin
cercetările realizate, pentru gestionarea
durabilă a pădurilor și oprirea despăduririlor,
combaterea deșertificării, refacerea terenurilor
și solurilor degradate, stoparea pierderii
biodiversității și protejarea speciilor amenințate.

01

Susținerea ecosistemelor

terestre prin acțiune

Prin activitățile derulate, Universitatea din
București își propune să creeze instrumente
științifice care să dezvolte bune practici și să
susțină implementarea obiectivelor de
dezvoltare durabilă.

02
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Universitatea din București este una dintre cele mai importante instituții de
învățământ și cercetare din România în domeniul științelor pământului, fapt
demonstrat și de prezența acestui domeniu în clasamentele internaționale (ex.

Academic Ranking of World Universities - Earth Sciences). Prin programele și
centrele de cercetare înființate, UB este implicată în implementarea unor
activități concrete de conservare a resurselor naturale. Un exemplu în acest sens
este Centrul pentru Cercetări de Mediu și Studii de Impact (CCMESI) din cadrul
Facultății de Geografie. CCMESI colaborează cu CCDG rețeaua națională Eco-

School, având ca scop sensibilizarea elevilor cu privire la dezvoltarea durabilă.

Mai mult, a dezvoltat campanii de sensibilizare la nivel național, având ca
subiect conservarea ariilor protejate sau speciilor.

Gradina Botanică Dimitrie Brândză, organizează săptămânal programul Micul

Botanist, program ce are ca scop explorarea și investigarea lumii plantelor, a
relației acestora cu alte organisme în vederea înțelegerii lumii vii, a locului
oamenilor în natură, a necesității protejării naturii. Programul urmărește
dezvoltarea unor atitudini și valori precum curiozitatea, spiritul de observație și
receptivitatea copiilor, spiritul de investigație, respectul față de plante și de
orice altă formă de viață, cooperarea, dar și toleranța față de opiniile altora,

preocuparea pentru un mod de hrănire sănătos, grija față de natură.

Facultatea de Chimie a fost, în perioada 16-23 noiembrie 2019, partenerul
Asociației Pădurea Copiilor în organizarea campaniilor de voluntariat la

împădurire în zona de sud a României, misiunea Asociației fiind de a reface
terenuri degradate și echilibrul micro-climatic prin împădurire.
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PD - Integrating food provision in urban policies in the context of land use

transformation and displacement (2020-2022).

TE- Contribution of small urban green infrastructure in achieving

environmental justice.

Proiectul experimental FOREST@RISK, derulat de Comisia Europeană prin
Joint Research Centre (JRC), realizat de o echipă internațională, printre
care s-au numărat și lect. univ. dr. Constantin Nistor și conf. univ. dr. Ionuț
Săvulescu, cadre didactice la Facultatea de Geografie a Universității din
București. 

Landscape Preferences and Distance Decay Analysis for mapping the
Recreational Potential of an Urban Area, Năstase I.I., Pătru-Stupariu I.,
Kienast F., (2019). Sustainability, 11, 3620.

Do wind turbines impact plant community properties in mountain region?

Pătru-Stupariu I., Calotă A.M., Santonja M., Anastasiu P., Stoicescu I., Stupariu
M-S., Biris I., Buttler A., (2019) Biologia. 

Identification of areas of very high biodiversity value to achieve the EU
Biodiversity Strategy for 2030 key commitments. Miu I.V., Rozylowicz L.,
Popescu V.D., Anastasiu P. (2020) PeerJ 8, e1006.

Environmental conflicts in the context of the challenging urban nature. Niță
M.R., Ioja C.I. (2020). Carpathian Journal of Earth and Environmental
Sciences, 15(2), 471–479.

Totodată, cadrele didactice și cercetătorii Universității din București sunt
implicați în cercetări ale căror rezultate se reflectă în publicarea unor studii și
articole în jurnale și/sau reviste de specialitate sau în prezentările realizate la
diferite manifestări științifice. Pentru exemplificare amintim proiectele Facultății
de Geografie:

Dintre lucrările științice amintim:

http://doi.org/10.7717/peerj.10067
https://doi.org/10.26471/cjees/2020/015/146
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Proiectul LIFE Nature LIFE19 NAT/RO/000023 - Conservarea coleopterelor

saproxilice din Carpați LIFE ROsalia, finanțat de Comisia Europeană 2020-

2025, contribuie la implementarea unor bune practici de conservare a
coleopterelor saproxilice demonstrate în alte zone din Europa, fiind primul
proiect LIFE din România care vizează conservarea unor specii saproxilice.

Scopul proiectului este stoparea și inversarea tendinței de pierdere a
habitatelor speciilor de coleoptere saproxilice cu areal în Carpați protejate
prin Directive Habitate, prin demonstrarea unor acțiuni de conservare pentru
creșterea conectivității habitatelor favorabile în ROSCI0208 Putna Vrancea
(Parcul Natural Putna-Vrancea) și replicarea activităților cele mai potrivite în
alte situri Natura 2000 din România. 

Proiectul Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în

conformitate cu regulamentul UE 114/2014, referitor la prevenirea și

gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive, MySMIS
120008, contribuie la atingerea Obiectivului 5 din Strategia UE pentru
Biodiversitate 2020, prin identificarea și prioritizarea speciilor alogene
invazive în România și a căilor de introducere, controlul și eradicarea speciilor
prioritare. De asemenea, creează instrumente specifice pentru gestionarea
căilor de introducere pentru a preveni introducerea și identificarea rapidă a
noilor specii alogene invaziv și contribuie la managementul adecvat al siturilor
Natura 2000 în România, obiectiv al Cadrului de Acțiuni Prioritare pentru
Natura 2000. 
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Universitatea din București (UB) își asumă rolul de
partener activ în dezvoltarea societății, aspect
reflectat în misiunea sa, precum și în Strategia
instituțională.

Câteva exemple oferite în acest context sunt
prezentate la secțiunea Rezultate.

Parteneriate de tip

„triplu helix”

O prioritate pentru UB o reprezintă
dezvoltarea de parteneriate cu sectorul public
și industria și implicarea acestora în activitățile
comunității academice.

01

Crearea de

programe de studii

O prioritate pentru UB o reprezintă
dezvoltarea de programe de studii care
răspund unor nevoi globale.

02
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Universitatea din București implică în forumurile decizionale părțile direct
interesate de procesele derulate: reprezentanți ai studenților,
sindicatelor, angajatorilor etc. De asemenea, prin reglementările interne
(Cartă, regulamente), recunoaște asociațiile studențești și ale angajaților,
astfel că în cadrul UB funcționează 18 asociații studențești și 2 sindicate
ale angajaților cu rol în promovarea drepturilor celor două categorii de
membrii ai comunității academice.

UB menține relațiile de parteneriat existente, dar caută, totodată, să
identifice noi parteneri atât pentru a crea o relație eficientă cu piața
muncii, cât și pentru a colabora în proiecte de cercetare sau pentru a
disemina cunoașterea. În acest sens amintim evenimentul „Zilele carierei
2020”, derulat online, în cadrul căruia s-au organizat „prezentări și
workshop-uri susținute de reprezentanții unor mari companii și organizații
naționale și internaționale precum Decathlon, BIA HR, Cognizant
Softvision, Amber Studio, Help Net Farm, P&G, Help Net Farma &

Farmexim, Mastercard, EOS KSI Romania, Telekom Romania
Communications, Asociația The Social Incubator, Amazon, Amber Studio și
Junior Achievement România”.

Un alt eveniment ce a marcat întâlnirea reprezentanților UB cu
stakeholderii l-a constituit „Meet my #alumni”, eveniment ce a reunit
alumnii UB cu studenții și cadrele didactice și a contribuit la crearea de
noi parteneriate și interacțiuni favorabile tuturor celor implicați.
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UB a creat Biroul Relația cu Piața Muncii pentru a eficientiza relația
cu partenerii „prin identificarea unor resurse de voluntariat,
internship, vizite în companii pentru studenții UB; încheierea de
parteneriate cu instituții publice și private în vederea dezvoltării de
noi programe de integrare a studenților pe piața muncii și creșterea
gradului de angajabilitate a acestora”.

Universitatea din București, prin reprezentanții săi, colaborează cu
administrația locală și centrală în realizarea de politici, oferirea de
expertiză sau colaborarea în proiecte de cercetare. Un exemplu în
acest sens îl constituie participarea reprezentanților UB în
majoritatea comisiilor și consiliilor naționale din domeniul educației
și cercetării: Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și
Certificatelor Universitare (CNATDCU), Consiliul Național pentru
Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), Consiliul Național de
Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (CNSPIS) etc.
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O altă acțiune a UB în direcția atingerii obiectivului de dezvoltare
durabilă nr. 16 este reprezentantă de crearea Centrului Internațional
pentru Studii de Pace „Fabela-Titulescu” (International Center for Peace
Studies Fabela-Titulescu), în parteneriat cu Universitatea Națională
Autonomă din Mexic (UNAM). Programul urmărește organizarea de
activități academice dedicate studiilor în domeniul păcii, precum și 
 realizarea de programe de cercetare în domeniul studiilor păcii prin
colaborarea dintre cele două universități, materializate în studii,
proiecte de cercetare și publicații pe zone de interes pentru ambele
instituții.
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Universitatea din București (UB) își asumă rolul de
partener activ în dezvoltarea societății, aspect
reflectat în misiunea sa, precum și în Strategia
instituțională.

Câteva exemple oferite în acest context sunt
prezentate la secțiunea Rezultate.

Parteneriate pentru

cercetare
O prioritate pentru universitatea noastră o constituie
dezvoltarea unor rețele de parteneri a căror colaborare
să aibă drept rezultat răspunsuri pentru problemele
globale și naționale.

01

Rețele pentru susținerea

obiectivelor
Universitateta își propune conectarea cu organisme
naționale și internaționale în vederea dezvoltării de
acțiuni care să susțină implementarea obiectivelor de
dezvoltare durabilă.

02

Educație în vederea
implementării obiectivelor

Universitatea își propune implicarea în susținerea
obiectivelor de dezvoltarea durabilă și prin dezvoltarea
de programe academice și proiecte instituționale ce
promovează dezvoltarea durabilă în rândul studenților și
al comunității sale.

03
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Cadrele didactice și cercetătorii Universității din București sunt
implicați în cercetări ale căror rezultate se reflectă în publicarea unor
articole inovative în jurnale recunoscute internațional. Totodată,

rezultatele reflectă și colaborarea unor echipe de autori mixte. 

Un exemplu îl constituie articolul publicat în revista „Remote Sensing”

de către un colectiv de autori, format din cercetători de la Centrul de
Analiză Integrată și Management Teritorial al Universității din București,
specialiști de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a
Apelor, dar și din experți de la Duy Tan University (Vietnam) și de la
National Cheng-Kung University (Taiwan). Articolul, intitulat „Using GIS,

Remote Sensing, and Machine Learning to Highlight the Correlation

between the Land-Use/Land-Cover Changes and Flash-Flood”,

reunește rezultatele unui amplu proiect realizat în urma acestui
parteneriat între instituții de cercetare din România și din străinătate.

Alt exemplu este reprezentat de proiectul experimental FOREST@RISK,

realizat de o echipă internațională alcătuită din 36 de cercetători,
afiliați mai multor universități, institute și departamente de mediu din
Europa și Asia, între care și cadre didactice la Facultatea de Geografie
a Universității din București. Rezultatele proiectului au fost publicate în
articolul „A spatially-explicit database of wind disturbances in

European forests over the period 2000–2018”. 
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Membrii comunității academice a UB se implică în acțiuni al căror scop îl constituie
identificarea de măsuri pentru a răspunde noilor provocări globale și pentru creșterea
bunăstării. Rezultatele implicării se reflectă în dezvoltarea de politici, strategii, proiecte
etc., dintre care amintim: Participarea în calitate de coordonator științific a Prof. Univ.

Emerit. Dr. Angheluță Vădineanu la realizarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea

Durabilă a României 2030. 

Ministerul Educației Naționale a inițiat în anul 2020 o acțiune publică menită să dezvolte

politici anti-bullying, constituind în acest sens un grup de lucru din care fac parte și
cadre didactice din cadrul Universității din București: Prof. univ. dr. Dragoș Iliescu -

directorul Școlii Doctorale de Psihologie și Științele Educației și Prof. univ. dr. Ovidiu
Pânișoară - directorul Departamentului de Formare a Profesorilor.  

Calitatea Universității din București de membră în cadrul unor rețele internaționale de

universități precum CIVIS, UNICA sau BSUN oferă un exemplu suplimentar al rolului
asumat de aceasta în dezvoltarea de parteneriate strategice cu instituții similare ce își
asumă un rol activ în identificarea unor soluții pentru provocările societăților din care fac
parte. O temă abordată la multe dintre întâlnirile organizate în anul 2020 a fost cea a
crizei sanitare, iar un exemplu de acțiune comună pentru a răspunde acestei provocări a
fost oferit la întâlnirea Rectorului Universității din București, Prof. Univ. Dr. Marian Preda,

cu Secretarul General al BSUN, Prof. Dr. Eden Mamut, din iulie 2020, întâlnire în cadrul
căreia cei doi au discutat despre inițierea unor proiecte pentru susținerea

învățământului preuniversitar prin implicarea cadrelor didactice din instituțiile de
învățământul superior. O altă inițiativă discutată vizează dezvoltarea unui proiect pilot

de cercetare în cadrul Universității din București în scopul investigării modului în care

SARS-CoV-2 „este transmis de la persoanele infectate la suprafețele cu care intră în

contact și durata de persistență a virusului pe aceste suprafețe. Rezultatele care vor fi
obținute în această etapă vor permite promovarea unui astfel de subiect de cercetare
pentru colaborări mai largi, atât cu universități din cadrul BSUN, cât și în cadrul
parteneriatului pe care Universitatea din București îl dezvoltă sub auspiciile Rețelei
europene CIVIS.”
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Universitatea din București, prin reprezentanții săi, nu doar a răspuns unor
inițiative ale stakeholderilor, ci a demarat o serie de acțiuni proprii. Dintre
acestea amintim webinarul „Soluții verzi pentru orașele din România - o

viziune pentru viitor”, eveniment organizat de Centrul de Cercetare a
Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact al Universității din București
împreună cu Society for Urban Ecology - South East Europe Chapter.
Inițiatorii evenimentului au urmărit să creeze cadrul în care să aducă
împreună specialiști din domeniul științelor mediului, planificării urbane sau
arhitecturii, cât și experți din diferite instituții publice sau private, studenți
sau alte personae interesate. Subiectele discutate au privit tipologia
soluțiilor verzi și beneficiile asociate acestora în mediile urbane, contextul
actual al planificării urbane în România și perspective în implementarea
soluțiilor verzi.
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În calitate de parteneră în rețeaua de universități CIVIS, Universitatea
din București promovează și implementează o serie de cursuri ce
contribuie la educarea membrilor comunității academice în direcția
susținerii obiectivelor de dezvoltare durabilă. Exemple în acest sens sunt
programele de mobilitate dezvoltate, ale căror teme vizează
sănătatea; mediul urban, teritorii și mobilități; climat, mediu, energie;

transformări digitale și tehnologice; societate, cultură și patrimoniu.

Tot în direcția educării tinerilor în vederea adoptării unui stil de viață
mai sustenabil amintim proiectul Students Achieving Valuable Energy

Savings 2 (SAVES2) implementat de Universitate în parteneriat cu 11
parteneri din 8 țări: Belgia, Bulgaria, Cipru, Grecia, Irlanda, Lituania,

România și Marea Britanie. Prin acțiunile sale, proiectul și-a propus
modificarea comportamentelor legate de energia sustenabilă în randul
studenților, cu scopul de a promova reducerea risipei de energie.

O implicare activă a Universității din București se observă și în direcția
asigurării și promovării unei vieți sănătoase și a bunăstării. Remarcabile
în acest sens sunt studiile de bioinformatică și cheminformatică

demarate de „cercetătorii și studenții programului de master

profesional de Bioinformatică Medicală din cadrul Facultății de

Biologie, în scopul identificării celor mai eficiente tratamente în
infecția cu SARS-CoV-2.” 


