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MOTIVATIA PENTRU CANDIDATURA LA FUNCTIA DE DECAN 

AL FACULTATII DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 

 

 

 

Acest programul managerial pentru funcția de Decan are la bază experiența 
personală căpătata:  

- în cei 5 ani de studenție la Facultatea de Construcții si Instalații din Iași, 
specializarea C.F.D.P., pe care am absolvit-o 1985 ca șef de promoție cu repartiție 
dubla, producție si cercetare; 

- in cei 5 ani petrecuți pe șantierele de construcții, când am construit 4 poduri si 

peste 200 km de drumuri si cai ferate, când am condus șantiere de construcții cu un 
personal activ de peste 150 muncitori, in calitate de șef de șantier si ulterior șef de 
brigada; 

- in cei peste 25 de ani petrecuți în învățământul superior, în care am parcurs in 

15 ani toate treptele ierarhiei academice, de la asistent la profesor universitar;  

- în cei peste 10 ani în care am ocupat diferite poziții decizionale, membru al 
Consiliului departamentului de Cai de Comunicații si Fundații, membru al Consiliului 
Facultății, Secretar științific al Facultății de Construcții si Instalații din Iași, in mandatul 

domnului decan prof. univ. dr. ing. Nicolae Țăranu. 
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OBIECTIVE STRATEGICE ALE DECANULUI 

 
 1. Susținerea ferma si totala a acțiunilor de promovare a ofertei educaționale și 
științifice ale Facultății de Construcții si Instalații din Iași, pentru creșterea vizibilității 
naționale și internaționale, precum și a rolului facultății în mediul economic, cultural și 

social. 

 2. Transmiterea cunoștințelor către noile generații de studenți, de formare 
profesionala prin intermediul unui sistem de studiu format din trei cicluri – licența, 
masterat, doctorat – si un modul postuniversitar de învățare continua si cercetare. 

 3. Poziționarea prioritară a cercetării fundamentale si aplicate la un nivel care să 

genereze premisele creării plus-valorii, bazata pe implicarea activă și consistentă a 

activității de cercetare în viața socială și economică la nivel local, regional și național. 

 4. Informatizarea totala si intr-un tot unitar, a activităților educaționale, 
științifice si administrative din facultate. 

 5. Crearea unui corp didactic si de cercetare științifică pe baza principiului 
inseparabilității cercetării de activitatea didactica. 

 6. Asigurarea mobilității cadrelor didactice, cercetătorilor si studenților in alte 
facultăți din tara si străinătate pentru documentare, schimb reciproc de informații si 
dezvoltarea programelor științifice comune. 

 7. Aplicarea unui program de manageriere coerent si responsabil al resursei 
umane, al resurselor financiare și materiale ale Facultății de Construcții si Instalații din 

Iași, cu creșterea rolului facultății în crearea și gestionarea autonomă a propriilor 
resurse. 

 8. Aplicarea unei politici generale de echivalare a studiilor si titlurilor 
academice. 

 9. Crearea unor parteneriate de colaborare cu reprezentații mediului economic, 

profesional si de afaceri si cu institute de cercetare pentru a asigura pregătirea 

studenților in concordanta cu cerințele si ofertele existente pe piața muncii. 

 10. Instituirea unui sistem al calității si excelentei academice in predare, 

cercetare științifică si educație, sistem bazat pe criterii si metodologii moderne, 

compatibile cu cele din tarile europene. 
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 OBIECTIVE MANAGERIALE ALE DECANULUI 
 

 
 
 

 1. Luarea deciziilor prin implicarea tuturor factorilor responsabili, a cadrelor 
didactice, a studenților și a personalului administrativ. 

 2. Responsabilizarea fiecărui nivel decizional (cadru didactic, colectiv, 

departament, consiliul facultății, decanat) în propunerea unor soluții, în luarea și 

aplicarea hotărârilor adoptate. 

3. Asigurarea eficienței măsurilor adoptate prin analiza realistă a situației, 
coerență și flexibilitate în luarea deciziilor, în cadrul unei strategii clare, propuse și 
acceptate de toți membrii Facultății de Construcții si Instalații. 

 4. Creativitate și flexibilitate în abordarea soluțiilor noi, prin promovarea și 

sprijinirea ideilor sau soluțiilor novatoare, care pot spori calitatea și eficienta 
activităților didactice, științifice sau administrative din universitate. 

 5. Asigurarea transparenței decizionale, atât la nivelul comunității cadrelor 

didactice, al studenților, cât și al personalului administrativ. 

 6. Adecvarea cadrului procedural pentru desfășurarea tuturor activităților 

didactice, științifice, sociale și administrative din facultate. 

 7. Respectarea persoanei, indiferent de poziția sa din facultate, în acord cu etica 

profesională, spiritul academic și al colegialității. 

 8. Asigurarea unor schimburi internaționale de studenți si cadre didactice, intre 
Facultatea de Construcții si Instalații si  facultăți din străinătate, in scopul transferului 
de cunoștințe si tehnologii. 

 9. Promovarea unui dialog constructiv cu studenții, în vederea identificării căilor 

comune de îmbunătățire a ofertei educaționale și științifice ale Facultății de Construcții 

si Instalații din Iași. 

 10. Concentrarea preocupărilor pe calitatea activităților educaționale și de 

cercetare științifică, pe asigurarea și dezvoltarea resurselor financiare și materiale, în 
scopul amplificării vizibilității naționale și internaționale a Facultății de Construcții si 
Instalații. 

 11. Dezvoltarea unor relații stabile cu piața muncii, in vederea adaptării 

programelor educaționale din facultate la nevoile unităților economice si pentru 

asigurarea unei bune inserții profesionale a absolvenților facultății noastre.
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1. DOMENIUL ACTIVITATII DIDACTICE 

In domeniul activității didactice prioritatea programului managerial consta in 
integrarea strategiei Facultății de Construcții si Instalații la contextul educațional actual 

specific, promovat la nivelul Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași, la nivel 
național si internațional, o integrare  care, pe de o parte să păstreze identitatea, 
specificul și tradiția academica a facultății, dar care sa asigure o flexibilitate a 
programelor de studii și relevanța informațiilor transmise studenților facultății noastre. 

In calitate de decan îmi propun următoarele obiective in domeniul activității 

didactice: 

 

 1. Asigurarea calității programelor de studii de licență, masterat, doctorat și a 

programelor de formare continuă in scopul accederii la o poziție superioara, atât în 

ierarhia facultăților de profil din România, cat și la nivel internațional. 

 2. Dezvoltarea programelor interdisciplinare, în principal de masterat,  bazate pe 

asigurarea unei mobilității în plan orizontal a studenților, între departamentele 

facultății. 

 

 3. Motivarea cadrelor didactice în plan profesional si financiar, pentru asigurarea 

unei calități sporite a activității didactice. 

 

 4. Asigurarea continuității activităților didactice ale departamentelor prin 

promovarea și susținerea perfecționării cadrelor didactice. 

 

 5. Dezvoltarea portofoliului de programe universitare și postuniversitare în 

limba română și în limbi de circulație internațională (engleza, franceza si germana). 

 

 6. Asigurarea structurii informatice pentru promovarea materialelor didactice de 

tip e-learning și a modalităților de evaluare on-line a studenților si a cadrelor didactice. 

 

7. Dezvoltarea programelor de învățământ cu frecvență redusă. 

 

 8. Integrarea programelor de studii existente cu piața locurilor de muncă la nivel 

local, național si internațional, organizarea de întâlniri si un dialog direct si aplicat cu 

principalii angajatorii. 

 

 9. Introducerea, la ciclul de masterat, a unor cursuri de antreprenoriat, dedicate 

unor afaceri proprii specifice specializărilor din facultatea noastre. 

 

 10. Accesarea fondurilor care vor fi puse la dispoziție de către M.E.N.C.S., în 

parteneriat cu Banca Mondială, în perioada 2016-2017, pentru crearea de parteneriate 

licee-universități, în ideea atragerii absolvenților de liceu prin școli de vară, centre de 
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consiliere și orientare profesională. 

 

 11. Organizarea în facultate a unor seminarii, mese rotunde, conferințe privind 

tehnicile și metodele de predare și învățare, tendințele în educația universitară, cu 

participarea unor experți din țară și străinătate. 

 

12. Introducerea la nivelul facultății a programelor informatice de gestionare a 

activității didactice, de acordare a burselor, de repartizare a locurilor de cazare. 

 

 

 

2.  DOMENIUL CERCETARII STIINTIFICE    
 

Creșterea contribuției si a performanțelor cercetării fundamentale și aplicative in 
cadrul Facultății de Construcții si Instalații reprezintă un obiectiv strategic al 

proiectului managerial propus de prof. univ. dr. ing. Cristian-Claudiu Comisu pentru a 
candida la funcția de Decan, in legislatura 2015-2016. 

În acest context, îmi propun următoarele obiective prioritare: 

 2.1. CERCETĂREA FUNDAMENTALA ȘI APLICATIVA 

 1.Identificarea domeniilor de excelență în cercetarea fundamentala si aplicativa 

specifice Facultății de Construcții si Instalații și concentrarea tuturor resurselor în 

aceste domenii. 

 2. Identificarea și valorizarea infrastructurii de cercetare din cadrul fiecărui 

departament al facultății si promovarea colaborării interdisciplinare intre colectivele de 

cercetare. 

 3. Susținerea financiară și logistică a activității de cercetare științifică 
performantă în cadrul tuturor colectivelor de cercetare si a laboratoarelor pentru analiză 

și diagnoză pentru a putea oferi servicii de consultanta si asistenta tehnica specifica. 

 4. Susținere financiară a participării cadrelor didactice, a doctoranzilor, 

masteranzilor și studenților la manifestări științifice naționale şi internaționale. 

 
 5. Înființarea unui fond pentru susținerea taxelor necesare evaluării și brevetării 

cererilor de brevet depuse de membrii centrelor de cercetare departamentale din cadrul 

facultății. 

 

 6. Stimularea și sprijinirea participării la competițiile de granturi naționale și 

internaționale, prin crearea unor structuri specializate care să ofere consultanta necesară 

depunerii și derulării granturilor, în principal a celor din fonduri structurale. 

 

 7. Înființarea unei competiții interne de granturi destinate asistenților și șefilor 

de lucrări, susținută financiar cu fonduri din veniturile proprii ale Facultății de 
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Construcții si Instalații.  

 Fondurile alocate de facultate pentru aceste granturi vor putea fi utilizate pentru 

dezvoltarea infrastructurii de cercetare, efectuarea mobilităților externe etc. pentru 

membrii echipelor.  

 Aceste granturi vor reprezenta o alternativă la cele câștigate prin competiție 

națională în îndeplinirea criteriilor de promovare a directorilor de grant sau a membrilor 

echipei. 

 7. Crearea unei baze de date cu rezultatele activității de cercetare din facultate, 
integrata unei baze de date la nivelul Universității, actualizată permanent, care să poată 
fi utilizată ori de câte ori există o solicitare (evaluări, informări etc.). 

 8. Promovarea susținută a rezultatelor activității de cercetare a membrilor 
comunității academice pe plan național şi internațional prin susținerea publicării 
rezultatelor cercetării în reviste cu coeficient de impact, în cărți. 

 9. Finalizarea demersurilor pentru cotarea ISI a secțiunilor Buletinului 

Institutului Politehnic din Iași și susținerea indexării ISI a volumelor conferințelor 

organizate de facultate. 

 10. Organizarea de către facultate sau departamente a manifestărilor științifice și 
promovarea intensă a acestor evenimente, în scopul amplificării impactului în mediul 
științific și, implicit, al prestigiului universității. 

 2.2. ŞCOALA DOCTORALA 

Programul managerial întocmit pentru candidatura la funcția de Decan se 
bazează pe următoarele obiective majore ale Școlii doctorale din cadrul Facultății de 
Construcții si Instalații: 

 1. Promovarea și valorificarea resurselor științifice (umane, infrastructură, 

expertiză) a Școlilor doctorale ale facultății în scopul creării performanței și poziționări 
domeniilor de doctorat în topul evaluărilor instituționale. 

 2. Promovarea studiilor universitare de doctorat, în vederea creșterii numărului 

de doctoranzi in cadrul facultății. 

 3. Susținerea cadrelor didactice în obținerea abilitării, indiferent de gradul 
didactic. 

 4. Implementarea unui program coerent și motivant de burse postdoctorale, 
adresat, atât tinerilor doctori, cât și coordonatorilor programelor de doctorat, în ideea 

dezvoltării domeniilor de cercetare și a selectării resursei umane calificate pentru 
angajare în facultate, respectiv universitate. 

 5. Încheierea de acorduri de colaborare pentru realizarea tezelor de doctorat în 

cotutelă. 
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3. DOMENIUL RESURSELOR UMANE 

 

Un obiectiv major al programului managerial îl reprezintă atragerea, motivarea 
și perfecționarea continuă a resurselor umane din cadrul Facultății de Construcții si 
Instalații.  

 
 3.1. CADRE DIDACTICE 

 1. Stabilirea unor condițiile de performanță clar la nivelul Facultății de 

Construcții si Instalații, bazate pe principiului performanței, in baza cărora sa se asigure 

normarea și susținerea financiara pentru promovarea cadrelor didactice.  

 2. Recunoașterea și stimularea excelenței didactice și științifice prin premii, 

sprijin în participarea la manifestări științifice si mobilități externe. 

 3. Modificarea pozitiva a nivel salarial al cadrelor didactice în funcție de 

veniturile facultății, având la baza numai principiului performanței. 

4. Acordarea de bonuri de masă cadrelor didactice cu salarii nete sub 1.600 lei. 

 5. Stabilirea unui parteneriat cu I.S.J. Iași pentru facilitarea accesului copiilor 
cadrelor didactice și ai altor angajați ai universității la unitățile preșcolare (grădinițe) 
situate în apropierea facultății, în condiții financiare preferențiale. 

 
 6. Atragerea în activitatea didactică a tinerilor performanți și susținerea acestora 

în dezvoltarea carierei profesionale. 

 7. Recunoașterea și respectarea valorii profesorilor cu experiență, a creatorilor 
de școală, a membrilor forurilor științifice, a tuturor celor care și-au dedicat energia și 
sufletul facultății si universității. 

 8. Susținerea participării cadrelor didactice la mobilități naționale sau 

internaționale, în vederea perfecționării experienței didactice sau științifice. 

 9. Monitorizarea continua a inserției pe piața muncii a absolvenților, urmărindu-

se traseul profesional si analiza permanenta a gradului de corelare a pregătirii 

universitare cu cerințele pieței muncii. 

 10. Menținerea si dezvoltarea legăturilor cu agenții economici locali, regionali si 

naționali, in vederea realizării unui dialog permanent in scopul actualizării continue a 

curriculei, astfel încât sa se asigure o armonizare a cunoștințelor predate studenților cu 

cerințele de pe piața muncii. 
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 3.2. PERSONAL ADMINISTRATIV, AUXILIAR DIDACTIC ŞI 
NEDIDACTIC 

 1. Menținerea nivelului actual de salarizare, cu acordarea sporurilor salariale în 

directă corelație cu activitatea fiecărei persoane. 

 2. Susținerea participării la programe de perfecționare sau de educație continuă 

desfășurate în facultate, universitate sau în alte instituții. 

 3. Elaborarea/revizuirea procedurilor în scopul clarificării fluxurilor 

administrative, al suprapunerilor decizionale și al definirii clare a responsabilităților. 

 4. Asigurarea continuității și a eficienței activităților prin angajarea tinerilor, 

promovarea, motivarea și perfecționarea personalului existent, precum și prin 
analizarea periodică a structurii de personal și adaptarea acesteia necesităților facultății. 
 
 

4. DOMENIUL RELAȚIILOR CU STUDENȚII ȘI CAMPUSUL UNIVERSITAR 
 

 
 1. Promovarea unui dialog permanent si deschis cu studenții și a unui 
parteneriat academic. 

 2. Sprijinirea activității organizațiilor studențești ale facultăților din facultate.  

3. Reducerea birocrației în accesarea fondului dedicat proiectelor studențești. 

 4. Desfășurarea periodică a întâlnirilor conducerii facultății cu reprezentanții 
studenților la nivel de Consiliu al facultății, precum și cu reprezentanții organizațiilor 
studențești. 

 5. Accesarea fondurilor care vor fi puse la dispoziție de către M.E.N.C.S., în 
perioada 2016-2017, pentru crearea unui centru de consiliere și orientare profesională 
(desfășurarea de sesiuni de training a viitorilor absolvenți pentru interviuri și contacte 
cu angajatorii, cursuri de formare profesională, monitorizarea și transmiterea continuă 

a ofertelor de pe piața muncii, a ofertelor de internship, monitorizarea angajabilității 
reale a studenților, mijlocirea întâlnirilor dintre studenți și angajatori). 

 6. Participarea membrilor conducerii facultății și a departamentelor, a tuturor 

cadrelor didactice si auxiliar didactic la evenimentele organizate de către studenți. 

 7. Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu asociațiile absolvenților, prin crearea 
de parteneriate în care să se promoveze facultatea si universitatea, stimularea studenții 

implicați în activitățile profesionale sau extra curriculare. 
 

 8. Implicarea studenților în activități științifice conexe programelor de studiu și 

facilitarea participării acestora la manifestări științifice naționale sau internaționale. 
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 9. Implicarea și responsabilizarea studenților în activitățile de evaluare a 

programelor de studii și a cadrelor didactice. 

 10. Susținerea activităților de voluntariat prin recunoașterea și creșterea 

importanței acestora, prin acordare de credite suplimentare, granturi de tip Erasmus+, 

tabere, cazare. 

 11. Promovarea dialogului cu mediul economic în vederea acordării de către 

companii / firme a burselor pentru studenți. 

 12. Facilitarea cunoașterii de către studenți a infrastructurii didactice și de 
cercetare a Facultății de Construcții si Instalații, precum și facilitarea accesului 
studenților la laboratoarele existente în alte facultății cu activități conexe. 

 13. Repartizarea echitabilă a fondului pentru proiecte și tabere studențești din 

surse extrabugetare. 

 14. Susținerea financiară sau logistică și promovarea activităților 

extracurriculare (științifice, culturale, sportive) organizate de către studenți sau pentru 

studenți. 

 15. Susținerea financiară și logistică (cazare gratuită, acces gratuit la baza 
sportivă, acces în spațiile de învățământ și cercetare) a relațiilor de colaborare ale 

organizațiilor studenților din facultate cu cele ale altor facultăți sau universități din țară 
și străinătate. 

16.  Organizarea școlilor de vară pentru studenți și elevi, cu tematici propuse de 
către studenți. 

 
 
 4.3. Asigurarea condițiilor corespunzătoare de cazare, învățătură și 

petrecere a timpului liber 

 1. Sprijinul total si nemijlocit din partea Facultății de Construcții si Instalații 
pentru finalizarea reabilitării căminului T6 (prin fonduri de la M.E.N.C.S., fonduri 
europene etc.). 

 2. Sprijinul total si nemijlocit din partea Facultății de Construcții si Instalații 

pentru susținerea financiară (prin fonduri de la M.E.N.C.S., fonduri europene etc.) a 

modernizării și reabilitării căminelor T1 - T5; 

 3. Sprijinul total si nemijlocit din partea Facultății de Construcții si Instalații 
pentru înlocuirea mobilierului din cămine. 

 4. Sprijinul total si nemijlocit din partea Facultății de Construcții si Instalații 

pentru modernizarea infrastructurii de internet din campus (prin fonduri de la 
M.E.N.C.S., fonduri europene etc.) pentru a utiliza la întreaga capacitate viteza de trafic 
existentă de 10 Gb/s; angajarea a două persoane care să se ocupe exclusiv de problemele 
de internet din campus, simultan cu dezvoltarea activităților de internship în acest 
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sector. 

 5. Acordare de sprijin financiar pentru studenții proveniți din medii defavorizate. 

 6. Sprijinul total si nemijlocit din partea Facultății de Construcții si Instalații 
pentru amenajarea unor săli de lectură comune în campusul universității (înființarea 

acestor săli de lectură va fi analizată cu reprezentanții studenților și va ține cont de 
disponibilul de cazare); spațiile mai mari vor fi dotate cu aparatură audio-video pentru 
desfășurarea unor întâlniri ale studenților. 

 7. Sprijinul total si nemijlocit din partea Facultății de Construcții si Instalații 
pentru mărirea numărului de spălătorii și dotarea acestora cu echipamente 
corespunzătoare. 

 8. Crearea unei baze de date funcționale pentru repartizarea echitabilă a locurilor 
de cazare. 

 9. Sprijinul total si nemijlocit din partea Facultății de Construcții si Instalații 

pentru delimitarea accesului în campus a persoanelor străine activității universității 

(bariere, împrejmuire). 

 10. Sprijinul total si nemijlocit din partea Facultății de Construcții si Instalații 
pentru amenajarea în campus a unor spatii de parcare a mașinilor şi a bicicletelor, 
prevăzute cu supraveghere video. Se vor amenaja spatii de parcare în apropierea 
Facultății de Construcții si Instalații. 

 11. Asigurarea gratuită a accesului la baza sportivă sau la spațiile didactice (în 

cazul organizării de către studenți a unor întâlniri, seminarii, cursuri, școli de vară etc.); 

 12. Asigurarea participării periodice gratuite a studenților la spectacole de teatru, 
operă etc., prin achiziționarea de bilete cu sprijinul „Fundației Universitare «Gheorghe 
Asachi» din Iași”, veniturile proprii ale facultății, sponsorizări etc. 

 

5. DOMENIUL RESURSELOR FINANCIARE ȘI MATERIALE 
 
 

1. Atragerea unui număr mai mare de candidați pentru toate ciclurile studiilor 

universitare. 

2. Transformarea facultății într-o facultate antreprenorială care se bazează pe 
capacitatea managementului de la nivelul facultății de a se adapta eficient și inovativ 
schimbărilor mediului social și economic, de a se orienta cererilor acestui mediu, 

îmbinând tradiția universitară cu noile tendințe. 

 3. Susținerea financiară și logistică pentru dezvoltarea și acreditarea centrelor de 

cercetare și laboratoarelor de analiză, diagnoză, consultanță sau a altor tipuri de servicii. 

 4. Analiza oportunității înființării unor centre de microproducție specifice 
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specialităților Facultății de Construcții si Instalații. 

 5. Crearea și susținerea financiară și logistică a unor incubatoare de afaceri, de 

idei, start-up-uri, spin-off-uri etc., în care să fie implicați și studenții. 

 

 6. Închirierea tuturor spațiilor disponibile ale Facultății de Construcții si 
Instalații, cu prioritate către firmele cu care universitatea poate colabora în cercetare, 

proiectare, consultanță, servicii etc., astfel încât, în afara veniturilor din chirie, 
facultatea să fie partener. 

 7. Depuneri de proiecte pentru dezvoltarea resursei umane și a infrastructurii. 

 8. Derularea unor programe postuniversitare cu taxă atractive, adresate 

specialiștilor din domenii specifice Facultății de Construcții si Instalații, sau din 

învățământul preuniversitar. 

 9. Sprijinul total si nemijlocit din partea Facultății de Construcții si Instalații 
pentru crearea în campusul academic a unor puncte de desfacere a produselor realizate 

în cantina universității, care să înlocuiască chioșcurile actuale și să susțină finanțarea 
cantinei universității. 
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5.3. DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A FACULTATII 

Referitor la dezvoltarea bazei materiale a Facultății de Construcții si 
Instalații, programul managerial cuprinde următoarele obiective: 

 1. Reabilitarea termică a clădirilor facultății. 

 2. Sprijinul total si nemijlocit din partea Facultății de Construcții si 
Instalații pentru intensificarea demersurilor de natură relațională cu factorii de 
decizie locali, ministeriali etc., în vederea demarării și finalizării reabilitării Aulei 

„Gheorghe Asachi” și a Bibliotecii universității și, prin extindere, a spațiilor din 
corpul A aflate în administrarea universității noastre. 

 3. Susținerea dezvoltării/creării infrastructurii necesare funcționării 

centrelor de cercetare, a laboratoarelor de analiza din cadrul facultății.  

 4. Încurajarea și susținerea depunerilor de proiecte pentru dezvoltarea 

infrastructurii didactice și de cercetare. 

 5. Finalizarea modernizării sistemului informatic al facultății racordat la 

cel al universității, precum și asigurarea mentenanței acestuia. 

 

 

6. DOMENIUL RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE 
 

Implicarea activă, continuă și coerentă a Facultății de Construcții si 
Instalații în colaborări internaționale, se va baza pe următoarele două direcții 
majore de acțiune: 

6.1. colaborare internaționale în domeniul educațional 

 1. Realizarea în parteneriat a unor programe de licență și masterat cu 
facultăți si universități din Uniunea Europeană, cu dublă recunoaștere a 
diplomelor acordate absolvenților. 

 2. Extinderea studiilor de licență și masterat într-o limbă străină (engleză, 
franceză si germană), atât pentru atragerea unor studenți străini, cât și pentru 
facilitarea colaborării cu profesori din străinătate. 

 3. Achiziționarea unui sistem de videoconferință pentru crearea posibilității 

de predare, de către profesori din străinătate, a unor cursuri on-line. 

 4. Participarea la proiecte internaționale care vizează elaborarea de 

materiale educaționale unitare pe domenii de studii. 

 5. Creșterea experienței didactice în medii internaționale prin încurajarea 
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participării cadrelor didactice din universitate la mobilități de predare (prin 

programe externe, visiting professor etc.). 

 6. Extinderea rețelei de mobilități de tip Erasmus+ și Erasmus Mundus 

pentru studenții și cadre didactice ale Facultății de Construcții si Instalații. 

 

 
6.2. Colaborare internațională în domeniul cercetării 

 1. Stabilirea de colaborări în vederea realizării în parteneriat a proiectelor 

de cercetare de diferite categorii (Horizon 2020 Open Days, brokeraje etc.). 

 2. Organizarea în facultate si universitate a mai multor Scoli de vară 

internaționale adresate formării doctoranzilor în spiritul colaborării științifice. 

 3. Participarea doctoranzilor Facultății de Construcții si Instalații la Scoli 

de vară internaționale organizate de facultăți partenere. 

 4. Susținerea financiară și logistică a participării unor personalități 

științifice din străinătate la diferite cursuri adresate doctoranzilor; 

 5. Participarea conducătorilor de doctorat din facultate la programele 

doctorale și postdoctorale din cadrul proiectelor Erasmus Mundus, Erasmus+. 

 

7. IMAGINE FACULTATE 
 

Referitor la imaginea Facultății de Construcții si Instalații, programul 

managerial  cuprinde următoarele obiective principale: 

 
 1. Promovarea imaginii facultății în diferite medii și cu diferite ocazii 
(mass-media, târguri educaționale din tara și străinătate, portaluri educaționale și 
de cercetare. 

 2. Stabilirea, la începutul fiecărui an universitar, a unui calendar privind 

promovarea facultății, cu disponibilizarea tuturor resurselor necesare. 

 3. Implicarea organizației studențești și a asociației absolvenților în 

activitățile de promovare a imaginii facultății. 

 4. Dezvoltarea și intensificarea relațiilor cu angajatorii în vederea 

promovării de către aceștia a imaginii facultății. 
 

 

Martie 2016 
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