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Comunicat de presă 

Cele mai prestigioase universități tehnice din țară capătă o singură voce – ARUT -
Alianța Română a Universităților Tehnice din România 

Rectorii universităților de top cu profil tehnic din țară - Universitatea Politehnica din 
București, Universitatea Politehnica din Timișoara, Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și Universitatea Tehnică de 
Construcții din București – s-au reunit vineri, 24 iunie 2016, la Universitatea Politehnica 
din București, pentru a înființa Alianța Română a Universităților Tehnice.  

Alianța își propune să reprezinte atât o platformă de colaborare pentru cele mai 
prestigioase universități cu profil tehnic din țară, cât și o voce comună, puternică și 
permenent implicată în optimizarea politicilor din educație și cercetare. 

Atât marile companii, cât și întreprinderile mici și mijlocii au nevoie atât de resursă 
umană bine pregătită pentru a putea performa pe o piață competitivă - în acest context 
ARUT vine în întâmpinarea recomandărilor Consiliului European privind Programul 
național de reformă al României pentru 2015 prin creșterea calității și relevanței 
învățământului superior tehnic pentru piața forței de muncă și prin consolidarea 
proiectelor de cercetare aplicată care vizează piața de consum. 

ARUT va reprezenta, în același timp, un cadru pentru proiecte ample dedicate 
domeniilor prioritare din Strategia Națională pentru Învățământul Terțiar 2015-2020. 
Atât crearea de surse de finanțare destinate proiectelor educaționale și de cercetare, cât 
și redactarea de proiecte destinate finanțării din Fondul Social European vor fi tematici 
centrale ale activității alianței, care va încerca să definească un circuit financiar mai clar 
și mai transparent pentru toate instituțiile cu profil tehnic din România. 

Nu în ultimul rând, ARUT - în calitatea sa de cel mai mare consorțiu cu profil tehnic din 
țară - va participa activ la dezvoltarea inteligentă a politicilor care privesc educația și 
cercetarea. 

“Din punctul nostru de vedere, este un moment istoric în viaţa universităţilor noastre. 
Alianţa îşi doreşte în primul rînd să fie o voce unitară a învăţămîntului tehnic, pe de o 
parte; pe de altă parte, conştienţi fiind de faptul că economia românească, societatea 
românească se pot dezvolta ca urmare a eforturilor noastre, a resurselor umane pe care 
universităţile tehnice le oferă societăţii. În contextul în care România îşi doreşte să 
devină o economie competitivă, nu putem vorbi de economie competitivă fără 
universităţi tehnice competitive şi fără ca vocea universităţilor tehnice să fie auzită şi 
respectată. Ne dorim fără rezervă, după 10 ani de la implementarea Procesului Bologna, 



 
 

 

o analiză foarte serioasă în contextul amintit, şi anume în contextul dezvoltării societăţii 
româneşti în perioada următoare. Universităţile noastre sunt universităţile care, în 
conformitate cu deciziile statului român, deciziile Guvernului, Parlamentului, ar trebui 
să fie beneficiarele, pentru perioada 2014-2020, a finanţării sporite din partea 
Guvernului (…)”, a declarat rectorul UPB, Mihnea Costoiu, într-o conferinţă de presă. 

Rectorul Universităţii Politehnica din Timişoara, Şerban Viorel, a afirmat că alianţa nou 
înfiinţată va deveni un actor principal pe piaţa educaţională din România, avînd în 
vedere faptul că domeniul ştiinţelor inginereşti este cel care a asigurat şi asigură 
consolidarea dezvoltării economice a României. “(…) Noi ne propunem ca în etape 
imediat următoare să cristalizăm un pachet de reglementări, un pachet de propuneri”, a 
subliniat rectorul. 

La rîndul său, rectorul Universităţii Tehnice din Cluj, Vasile Ţopa, a arătat că vocea 
tuturor universităţilor tehnice din România va fi una care va rezona pe aceeaşi 
tonalitate şi care se va impune ţinînd cont că România are nevoie astăzi mai mult decît 
oricînd de ingineri bine pregătiţi în multe domenii tehnice. 

Rectorul Universităţii Tehnice din Iaşi, Dan Caşcaval, şi-a manifestat convingerea că 
alianţa va fi un succes, ea fiind fondată de către cinci universităţi puternice, care au fost 
universităţi mari şi de tradiţie încă înainte de 1989. 

“Ceea ce noi vom demara la nivelul schimburilor, mobilităţilor în cadrul celor cinci 
universităţi atît în ceea ce priveşte studenţii, cît şi cadrele didactice va fi un schimb de 
bune practici”, a declarat rectorul. 

“Cred că faptul unificării vocilor universităţilor tehnice din România va contribui 
substanţial la mesajul foarte puternic pe care trebuie să îl dăm, care este asumat la nivel 
de societate, dar care nu are finalitate de fapt în învăţămîntul superior din România. 
Prin toate strategiile spunem că domeniul ingineriei este important, dar în acelaşi timp 
rămînem cu declaraţia”, a afirmat, la rîndul său, Radu Văcăreanu, rectorul Universităţii 
Tehnice de Construcţii Bucureşti. 

Preşedinţia alianţei va fi ocupată prin sistem rotativ, în fiecare an, de cîte un rector al 
celor cinci universităţi. Primul care ocupă această funcţie este rectorul Universităţii 
Politehnica din Timişoara. 

In urma constituirii Alianței Române a Universităților Tehnice (ARUT), 
universitățile asociate atrag atenția Guvernului, printr-o scrisoare deschisă, asupra 
faptului că politicile din domeniul educației - și cu precădere cele din domeniul 
învățământului superior - au creat dezechilibre majore la nivelul sistemului de 
învățământ și au fost luate fără consultarea instituțiilor relevante din domeniu cu riscuri 
foarte grave pentru viitorul apropiat al economiei și educației naționale. 

 



 
 

 

   Scrisoare Deschisa 
 http://www.upb.ro/files/evenimente/Comunicate_de_Presa/Scrisoare_Deschisa

_ARUT.pdf 
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