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Misiune 

 

Misiunea Facultății de Transporturi este de a dezvolta activitățile de 

cercetare academică și inovare (conectate cu industria și aliniate la 

strategiile naționale de dezvoltare sectorială și națională) și de a crea un 

pol important la nivel național și regional/european în domeniul cercetării 

și inovării în transporturi. Misiunea principală este aceea de a construi o 

echipă de cercetare care să permită derularea activităților de cercetare la 

nivel național conectate la Aria Europeană a Cercetării cu rezultate 

competitive la nivel mondial. 

Principiile fundamentale ale dezvoltării activităților de cercetare în 

cadrul facultății sunt: implicarea activă a studenților (celor trei niveluri de 

studii: licență, masterat și doctorat) în activitatea de cercetare, orientarea 

activităților de cercetare către membrii comunității academice și de 

cercetare, crearea unui mediu prielnic inovării și conectarea dinamică la 

piață. 

Facultatea de Transporturi are misiunea de a realiza un mediu 

specific al cercetării și inovării care să accelereze dezvoltarea domeniului 

transporturilor și să crească impactul educației superioare din domeniu. 
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Viziune 

 

Facultatea de Transporturi are o echipă de profesori și cercetători 

renumită cu excelente rezultate în ceea ce privește activitățile de 

cercetare și inovare. Cele patru departamente ale facultății sunt bine 

cunoscute la nivel național și internațional în domeniile: autovehicule 

rutiere, transporturi, trafic, logistică, material rulant/vehicule feroviare, 

sisteme inteligente pentru transporturi și telecomenzi și electronică în 

transporturi. Excelența în ceea ce privește cercetarea și inovarea este 

principala țintă a managementului facultății și se va realiza prin susținerea 

cercetătorilor facultății în derularea activităților de cercetare și inovare, 

prin crearea unui mediu dinamic, prin atragerea resurselor specifice de 

cercetare, prin conectarea la mediul național și internațional și prin 

conectarea dinamică a acestor activități cu studenții și mediul industrial. 

Viziunea noastră este aceea că Facultatea de Transporturi poate 

oferi un mediu care să atragă proiectele și inițiativele din domeniul 

transporturilor, să ofere sprijin în dezvoltarea domeniului, să faciliteze 

inovarea în domeniul transporturilor, să definească strategiile și politicile 

din domeniu și să construiască un cadru care să atragă activitățile de 

cercetare și inovare la un nivel ridicat. 
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Context 

 

Facultatea de Transporturi recunoaște faptul că excelența în 

cercetare este strâns legată de cercetătorii și profesorii facultății și 

abilitatea acestora de a contribui dinamic la dezvoltarea acestor activități 

și la inovare. Activitățile de cercetare și inovare din domeniul 

transporturilor trebuie să fie multidisciplinare și corelate cu provocările 

acestor vremuri precum eficiența energetică, poluarea/schimbările 

climatice, siguranța, conectarea, automatizarea și autonomia, utilizarea 

inteligenței artificiale și a noilor tehnologii. Inovarea și conectarea la 

cercetarea internațională sunt priorități care sunt impuse de contextul 

actual și care se regăsesc atât la nivelul cercetării individuale cât și la cel 

al cercetării la nivelul facultății.  

Globalizarea, integrarea sistemului național de transport în sistemul 

european, rebalansarea modurilor de transport, accesul la tehnologii noi, 

dezvoltarea noilor concepte de mobilitate sunt factori care definesc mediul 

în care Facultatea de Transporturi înțelege să gestioneze și să dezvolte 

cercetarea și inovarea. 

 

  



 

6 

 

Principalele verticale  

 

Principalele verticale în care Facultatea de Transporturi se va implica activ 

în ceea ce privește cercetarea și inovarea sunt: 

 

Activitatea de cercetare se va desfășura la cel mai înalt nivel calitativ și 

va genera dezvoltare și schimbare la nivel național, regional și european 

în domeniul transporturilor. 

 

Activitățile de cercetare și inovarea din Facultatea de Transporturi vor fi 

corelate cu activitatea didactică și vor reprezenta principalul motor al 

dezvoltării unui sistem educațional de calitate înaltă și corelat cu 

principalele tendințe din industrie. 

Vor fi derulate activități de cercetare în domeniile de bază și vor fi 

investigate noi arii importante prin utilizarea ideilor inovatoare, a 

metodelor și abordărilor noi și a conectării dinamice la piață.  

Activitățile de cercetare vor fi relevante la nivel regional, european și 

internațional. Un obiectiv principal fiind acela de poziționare ca lider 

regional în ceea ce privește cercetarea și inovarea în domeniul 

transporturilor.   
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Se va asigura realizarea unui impact al cercetării asupra mediului 

academic, administrativ și industrial prin angrenarea indivizilor și 

organizațiilor în acțiuni definitorii ale politicilor și practicilor din domeniul 

transporturilor.  

 

Se vor susține acțiunile de dezvoltare a relațiilor dintre Facultatea de 

Transporturi și alte instituții precum și între cercetători, atât intern cât și 

extern, pentru stabilirea unor parteneriate solide cu mediile social, politic, 

industrial, cultural și altele.  

 

Activitatea de cercetare se va derula în acord cu cele mai înalte standarde 

profesionale pentru asigurarea conformității cu valorile eticii (așa cum 

sunt ele menționate în Codul de Etică şi Deontologie Profesională 

Universitară şi Carta Universității „POLITEHNICA” din București). 
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Direcții de acțiune 

 

Obiectivul principal al strategiei de cercetare și inovare este acela 

ca Facultatea de Transporturi să își mențină statutul de lider la nivel 

național și să devină un lider în domeniul transporturilor la nivel 

regional/european. 

Prin recrutarea și păstrarea celor mai buni cercetători (indiferent de 

experiența în domeniu), sprijinirea și coordonarea echipelor de cercetare 

și prin crearea unui mediu atractiv care să permită dezvoltarea personală 

a cercetătorilor.  

Pentru atingerea acestui obiectiv se vor: 

• Susține procesele de selectare și promovare a cercetătorilor care 

sunt, sau au potențialul de a deveni, lideri naționali și regionali în 

domeniul lor.  

• Asigura măsuri de promovare a activităților de cercetare care au 

rezultate cu impact internațional. 

• Furniza resurse privind infrastructura de cercetare pentru 

asigurarea unui nivel înalt al activităților de cercetare în concordanță 

cu planul investițional al Universității Politehnica din București. 

• Defini și identifica scheme de finanțare din cadrul universității sau 

alte surse pentru activitatea de cercetare post-doctorală care să 

încurajeze tinerii cercetători să deruleze activități de cercetare și 

inovare în cadrul Facultății de Transporturi.  

• Oferi sprijin, cursuri de perfecționare, training și supervizare pentru 

dezvoltarea aptitudinilor și competențelor cercetătorilor pentru 

derularea activităților de cercetare la un nivel înalt.   

• Asigura condițiile ca personalul de cercetare, altul decât cadrele 

didactice, este instruit și integrat deplin în cultura departamentului.  

• Oferi condițiile accesului egal la toate oportunitățile de dezvoltare a 

carierei pentru toți angajații departamentului/facultății.  
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Pentru atingerea acestui obiectiv se vor: 

• Sprijini activitățile de cercetare în domenii principale între 

departamentele Facultății de Transporturi, precum și între facultățile 

Universității Politehnica din București. Principalele domenii de 

cercetare sunt: autovehicule rutiere, transport, trafic și logistică, 

vehicule feroviare și sisteme telematice/inteligente pentru 

transporturi. 

• Promova teme de cercetare care ating arii actuale de cercetare la 

nivel mondial, precum: 

• Orașe inteligente; 

• Mobilitate inteligentă; 

• Vehicule autonome; 

• Electro-mobilitate; 

• Modificări climatice; 

• Eficiență energetică; 

• Tehnologii avansate. 

• Desemna campioni ai cercetării care să gestioneze principalele 

teme de cercetare. Aceștia având rolul de a consolida rezultatele și 

resursele existente și de a dezvolta noi oportunități pentru 

colaborarea în cadrul universității și la nivel național și internațional.  

• Sprijini și încuraja cercetarea de excelență și proiectele care nu 

sunt în domeniile prioritare dar care conduc la dezvoltarea 

activității de cercetare și care facilitează atingerea obiectivelor 

strategice.  

• Asigura premisele unui proces decizional de alocare a resurselor 

transparent și la standarde ridicate în ceea ce privește calitatea și 

integritatea cercetării.  

• Defini indicatori clari de performanță pentru temele de cercetare 

ținând cont de existența unor modele diferite de cercetare pentru 

domenii diferite.  

• Promova rezultatele și activitățile de cercetare prin intermediul 

publicațiilor științifice și prin organizarea unei publicații științifice 

interdisciplinare la nivelul Facultății de Transporturi.  
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• Asigura premisele unei prezențe active online legată de principalele 

teme de cercetare și inovare derulate de către departamentele și 

centrele de cercetare pentru facilitarea comunicării cu colegii, 

colaboratorii, finanțatorii și decidenții din domeniul transporturilor. 

• Furniza elemente pentru definirea unui cadru clar pentru derularea 

activităților de cercetare și inovare în direcția maximizării 

rezultatelor și impactului acestor activități.  

• Promova activitățile de comunicare și diseminare a rezultatelor 

cercetării și inovării din Facultatea de Transporturi către publicul 

larg. 

 

Prin susținerea departamentelor din Facultatea de Transporturi 

pentru asigurarea cadrului optim pentru derularea activităților de 

cercetare.  

Pentru atingerea acestui obiectiv se vor: 

• Menține legături puternice între activitățile de cercetare și inovare și 

cele didactice și se va susține implicarea cadrelor didactice / 

cercetători în ambele categorii de activități. 

• Sprijini planificarea cercetării și evaluarea internă în scopul 

încurajării proiectelor și activităților competitive de cercetare și 

utilizarea resurselor de cercetare necesare acestui scop. 

• Identifica și aloca resursele necesare pregătirii activităților de 

cercetare și depunerii de propuneri de proiecte de cercetare în 

cadrul programelor europene și naționale, dar și pentru atragerea 

de finanțări private.  

• Defini așteptările clare (nivelul activității și performanță – prin 

intermediul unor indicatori de performanță) în ceea ce privește 

departamentele și centrele din cadrul Facultății de Transporturi.  

• Monitoriza concretizarea acestor așteptări la nivel anual și se vor 

corela cu activitățile de cercetare și inovare la nivelul universității.  

• Asigura premisele ca resursele de cercetare să fie utilizate efectiv 

și eficient.  
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Prin dezvoltarea unui mecanism care să faciliteze atragerea de 

resurse în scopul susținerii activităților de cercetare și inovare la nivelul 

Facultății de Transporturi.  

Pentru atingerea acestui obiectiv se vor: 

• Identifica și atrage resursele care să permită derularea activităților 

de cercetare și inovare. Această activitate va fi corelată cu 

activitățile derulate în universitate și în cadrul diverselor scheme de 

finanțare.  

• Dezvolta structuri suport pentru încurajarea participării 

cercetătorilor din cadrul facultății la proiecte și acțiuni naționale, 

regionale, europene și internaționale.  

• Recunoaște meritele echipelor și indivizilor privind participarea la 

proiecte și acțiuni de cercetare și inovare cu impact puternic în 

comunitatea academică și științifică dar și cele cu puternic caracter 

aplicativ (în industrie).  

• Furniza resurse pentru satisfacerea cerințelor cercetătorilor la nivel 

individual și se va asigura sprijin în dezvoltarea carierei personalului 

auxiliar de cercetare.  

• Asigura stimulente financiare cercetătorilor care atrag proiecte de 

cercetare la nivel național, european sau internațional și celor care 

produc rezultate cu impact puternic asupra lumii academice și 

științifice. 

• Dezvolta parteneriate la nivel național și internațional care să 

sprijine ambițiile Facultății de Transporturi și să dezvolte relații pe 

termen lung.  

• Dezvolta relații active cu principalii finanțatori ai cercetării și inovării 

și cu partenerii externi pentru a înțelege cerințele acestora, pentru 

a-i informa cu privire la experiența și proiectele Facultății de 

Transporturi și a stabili direcțiile de dezvoltare a domeniilor de 

cercetare și inovare.  
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• Diversifica portofoliile de proiecte și sursele de finanțare a 

activităților de cercetare și inovare cu accent pe finanțările europene 

și cele private.  

• Îmbunătăți eficiența și eficacitatea managementului și derulării 

proiectelor și activităților de cercetare prin revizuirea proceselor și 

implementarea unui sistem de management dedicat.  

 

Prin sprijinirea cercetării studențești și crearea unei comunități de 

cercetare și inovare vibrantă la nivelul facultății. 

Pentru atingerea acestui obiectiv se vor: 

• Identifica și furniza resurse pentru organizarea activităților 

studențești în direcția cercetării și inovării, inclusiv activități de 

formare și pregătire a studenților în domeniul cercetării și inovării.    

• Corela activitățile de cercetare din cadrul programelor de master și 

Școlii Doctorale cu activitățile de cercetare și inovare derulate de 

cercetătorii cu experiență, echipele de cercetare și centrele de 

cercetare din cadrul Facultății de Transporturi.  

• Recunoaște rolul și poziția studenților în promovarea ambițiilor de 

cercetare și inovare ale facultății și integrarea acestora în viața 

academică a facultății și universității.  

• Furniza activități de training și instruire atât pentru studenți cât și 

pentru coordonatorii activităților studențești pentru asigurarea unei 

culturi și unui mediu orientate către excelența în cercetare și 

inovare.  

• Facilita accesul și implicarea studenților (la cele trei niveluri: licență, 

masterat și doctorat) la activități de cercetare și de pregătire a 

activităților didactice în scopul creării unei identități academice la 

care studenții să participe activ.  

• Sprijini acțiunile studențești legate de cercetare și inovare și se va 

întări rolul Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești ca prim 

instrument de promovarea a activităților de cercetare și inovare în 

rândul studenților.  
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