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1. PREMISE DE LUCRU ȘI DIALOG 

 

 NECESITATEA SCHIMBĂRII DE PARADIGMĂ ÎN MEDIUL UNIVERSITAR ÎN CONTEXTUL 

SOCIAL ȘI ECONOMIC NAȚIONAL 

 REDIRECȚIONAREA FONDURILOR DE FINANȚARE A PROIECTELOR DE CERCETARE-

DEZVOLTARE-INOVARE ÎN FAVOAREA COLABORĂRILOR INTERNAȚIONALE 

 FAVORIZAREA FINANȚĂRII PARTENERIATELOR UNIVERSITĂȚI-ASOCIAȚII STUDENȚEȘTI-

MEDIU ECONOMIC 

 SCĂDEREA DEMOGRAFICĂ LA NIVEL NAȚIONAL, FAPT CE A CONDUS LA O REDUCERE A 

BAZEI DE SELECȚIE A PERSOANELOR INTERESATE ÎN A URMA PROGRAME DE STUDII ÎN 

DOMENIUL INGINERIEI CIVILE  

 POZIȚIA DE LIDER ÎN CLASAMENTUL FACULTĂȚILOR DE PROFIL DIN ȚARĂ 

 COMPONENȚA CORPULUI PROFESORAL: 19% ASISTENȚI, 42% ȘEFI DE LUCRĂRI, 17% 

CONFERENȚIARI ȘI 22% PROFESORI. 

 DINAMICA INDIVIDUALĂ A PONDERII ACTIVITĂȚII ACADEMICE ÎN RAPORT CU ALTE 

ACTIVITĂȚI PROFESIONALE INDEPENDENTE 

 DOTAREA SPAȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU TEHNICĂ EDUCAȚIONALĂ ȘI MOBILIER 

ADECVAT 

 CREȘTEREA ASERTIVITĂȚII STUDENȚILOR ÎN RAPORT CU PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 COLABORAREA LIMITATĂ ÎNTRE FACULTATE ȘI ABSOLVENȚI 

 EXISTENȚA UNEI BAZE MATERIALE SUFICIENT DE DEZVOLTATĂ PENTRU ASIGURAREA 

ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE 

 UN CLIMAT DE NEÎNCREDERE ÎN COLABORAREA INTRA- ȘI INTER-DEPARTAMENTALĂ ȘI 

O SPRIJINIRE LIMITATĂ A CONDUCERII FACULTĂȚII ÎN DEMERSURILE DE DEZVOLTARE 

INIȚIATE 

 DUBLAREA ȘI/SAU TRANSFERUL INFORMAȚIILOR/ACTIVITĂȚILOR DIN SFERA 

ACADEMICĂ CĂTRE MEDIUL VIRTUAL 

 ACCENTUAREA CERINȚELOR DE TRANSPARENȚĂ LA NIVEL NAȚIONAL ȘI 

INTERNAȚIONAL PENTRU FAVORIZAREA UNUI CLIMAT DE ÎNCREDERE ȘI 

NEDISCRIMINATORIU 

 MODIFICĂRI PERMANENTE ALE REGLEMENTĂRILOR LEGISLATIVE CU IMPACT NEGATIV 

ASUPRA VIEȚII ACADEMICE 
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2. OBIECTIVE STRATEGICE 

 

A. ACUMULĂRI CANTITATIVE ȘI CALITATIVE LA INDICATORII NECESARI MENȚINERII 

FACULTĂȚII PE POZIȚIA ACTUALĂ ÎN CLASAMENTUL FACULTĂȚILOR DE PROFIL DIN 

ȚARĂ 

B. ACTUALIZAREA CONTINUĂ A PLANURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA PROGRAMELE DE 

STUDII EXISTENTE PENTRU DIVERSIFICAREA COMPETENȚELOR ȘI MODELAREA 

PERSONALITĂȚII ABSOLVENȚILOR 

C. ACTUALIZAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE PE BAZA ANALIZELOR DE EFICIENȚĂ ȘI 

OPORTUNITATE ÎN RAPORT CU EXIGENȚELE ACTUALE ALE PIEȚEI MUNCII 

D. PRIORITIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ – DEZVOLTARE – INOVARE 

PRIN ACCESAREA FONDURILOR DISPONIBILE LA NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL 

E. PROMOVAREA UNUI CLIMAT ACADEMIC FAVORABIL DEZVOLTĂRII RESURSEI UMANE, 

BAZAT PE ÎNCREDERE COLEGIALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ, COLEGIALITATE ŞI 

TRANSPARENŢĂ 

F. COMPLETAREA ŞI MODERNIZAREA BAZEI MATERIALE PENTRU ARMONIZAREA 

LUCRULUI ÎN PROIECTELE ACTUALE ŞI VIITOARE ALE FACULTĂŢII 

G. DIVERSIFICAREA ȘI CREȘTEREA NUMĂRULUI DE PARTENERIATE ÎN CONTEXT GLOBAL 

PRIN COLABORĂRI DIDACTICE, DE CERCETARE ȘI PROMOVARE A IDENTITĂȚII 

FACULTĂȚII 

 

 

3. OBIECTIVE SECTORIALE 

 

3.1. În domeniul educațional 

 

Principala menire a mediului academic este aceea de a asigura un proces educațional 

performant și concurențial la nivel național și internațional. Pentru atingerea acestui deziderat 

se propun următoarele măsuri: 
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A. Accelerarea procesului de reacreditare a programelor de studii universitare de 

master. 

B. Demersuri anuale pentru actualizarea planurilor de învățământ de la toate 

programele de studii de licență și master, pe baza analizei eficienței și oportunității 

în raport cu cerințele pieței naționale și internaționale din sectorul ingineriei civile și 

ingineriei instalațiilor. 

C. Susținerea demersurilor departamentelor în crearea unor programe postuniversitare 

rezultate din analiza cerințelor pieței muncii de calificare/specializare. 

D. Motivarea studenților către rezultate performante prin facilități suplimentare 

acordate (burse uzuale și speciale, prioritate la cazare și loc de parcare, mobilități, 

tabere, alegerea îndrumătorilor lucrărilor de diplomă și disertație etc.). 

E. Orientarea spre activități de cercetare-dezvoltare-inovare a studenților din 

programele de master, inclusiv în proiectele derulate în facultate. 

F. Continuarea demersurilor privind creșterea obiectivității în evaluarea studenților de 

către cadrele didactice la examenele curente și de finalizare a studiilor. Analiza 

oportunității de validare în colectivele disciplinelor a testelor grilă propuse de 

cadrele didactice pentru armonizare și posibila folosire în comun. 

G. Inițierea demersurilor de corelare a evaluării cadrelor didactice de către studenți cu 

repartizarea disciplinelor din norma de bază și în regim de plata cu ora. 

H. Promovarea permanentă a stagiilor de practică în companii de profil și continuarea 

demersurilor pentru diversificarea ofertelor și parteneriatelor suport. 

I. Stimularea acțiunii de actualizare a informațiilor cuprinse în materialele didactice 

suport (curs/aplicații) la un interval de timp de 4 ani, astfel ca informațiile 

prezentate să fie de actualitate. 

J. Crearea unei platforme online cu scopul de a publica materialele didactice suport în 

mediul virtual, astfel încât accesul studenților la resursele educaționale să fie cât mai 

facil. Pentru protecția informațiilor, accesul la platformă va fi restricționat prin 

parolă iar materialele postate vor fi convertite într-un format care să nu permită 

descărcarea/copierea facilă. 

K. Creșterea portofoliului de colaborări educaționale internaționale cu 

universități/parteneri industriali/institute de cercetare și proiectare europene și 

non-europene, inclusiv reînnoirea periodică a acordurilor de cooperare educațională 

existente. 
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L. Intensificarea acțiunilor de atragere a studenților străini la programele de studii cu 

predare în limba engleză. 

M. Inițierea și implementarea în cel mai scurt timp a unui regulament de gestiune și 

control al calității actului educațional.  

 

 

3.2. În domeniul cercetării științifice-dezvoltării-inovării  

     

Cercetarea științifică reprezintă o prioritate desfășurată în cadrul facultății și 

universității, urmărindu-se: 

 creșterea prestigiului fiecărui cadru didactic pe plan național și internațional, atât 

prin diseminarea rezultatelor cercetării în revistele și manifestările științifice de 

specialitate, cât și prin prisma rezultatelor evaluărilor/clasificărilor realizate de 

minister sau de alte organisme ale statului; 

 acumularea punctelor necesare îndeplinirii criteriilor naționale și ale universității de 

promovare impuse pentru toate posturile didactice; 

 atragerea de fonduri ce pot fi utilizate atât pentru suplimentarea veniturilor cadrelor 

didactice și personalului auxiliar, cât și pentru dezvoltarea bazei materiale a 

facultății. 

Pentru implementarea celor de mai sus amintite se propun următoarele măsuri: 

A. Orientarea propunerilor de proiecte de cercetare științifică pe direcții competitive în 

raport prioritățile naționale și internaționale, astfel încât acestea să aibă o rată cât 

mai mare de succes. 

B. Constituirea la nivelul facultății a unei echipe de consiliere, pe baza experienței 

anterioare, pentru redactarea propunerilor de proiecte/granturi finanțate din 

fonduri naționale și internaționale și a articolelor în revistele cu impact. 

C. Informarea periodică a colectivelor de cercetare în legătură cu oportunitățile de 

aplicare de proiecte, la nivel național și internațional. 

D. Stimularea participării permanente la competițiile deschise pentru granturi 

naționale și internaționale de cercetare, a tuturor cadrelor didactice. 

E. Extinderea colaborărilor cu universități din zona europeană pentru crearea unor 

echipe de cercetare multinaționale, cu scopul de a accesa proiecte de cercetare 

comunitare. 
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F. Organizarea unei conferințe anuale clasificate ISI Web of Knowledge pentru  a crește 

vizibilitatea rezultatelor cercetărilor și a citărilor la nivel internațional. 

G. Creșterea nivelului de vizibilitate al Buletinului Institutului Politehnic - Secția de 

Construcții și Arhitectură prin includerea acestuia în baze de date cu impact ridicat 

(SCOPUS, Science Citation Index Expanded, etc.). 

H. Stimularea colaborărilor cu parteneri internaționali prin invitarea acestora în 

comitetele științifice ale conferințelor și revistelor. 

I. Asigurarea vizibilității temelor de cercetare din Facultate prin promovarea acestora 

online, facilitându-se astfel atragerea de parteneri externi în proiecte comune de 

cercetare. 

J. Dezvoltarea unei baze de date online în care cadrele didactice să-și poată actualiza 

permanent activitatea științifică (articole, cărți de specialitate etc.), astfel încât 

raportările către organismele superioare să fie mult mai ușor de realizat. 

K. Inventarierea bazei materiale din întreaga facultate, astfel încât colectivele de 

cercetare să aibă o imagine clară asupra tuturor echipamentelor și dotărilor pe care 

le pot utiliza. 

L. Accesul neîngrădit la întreaga bază materială a facultății pentru toate cadrele 

didactice și doctoranzii ce desfășoară activități de cercetare sau prestări servicii, sub 

rezerva încheierii contractelor prin universitate.  

M. Susținerea financiară în vederea participării prealabile la licitații de proiecte de 

consultanță tehnică, dezvoltări urbane, modernizări și reabilitări infrastructuri, 

analize de laborator, studii de specialitate și alte activități de prestări servicii a 

cadrelor didactice, sub rezerva derulării exclusive a proiectelor prin universitate. 

N. Stimularea încheierii de contracte cu operatorii economici privați sub “umbrela” 

Universității, atât pe diverse teme de cercetare cât și sub formă de prestări servicii.  

Pentru ca acest lucru să fie fezabil, se vor face demersuri către conducerea 

Universității pentru simplificarea procedurilor și eficientizarea gestionării 

documentelor (birocrația constituind un factor descurajant major în momentul de 

față). 

O. Stimularea acreditării laboratoarelor din facultate astfel încât acestea să poată fi 

utilizate și în prestarea de servicii către agenții economici. 
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3.3. În domeniul resurselor umane 

 

Orice activitate este posibilă și are succes în implementare numai prin implicarea și 

colaborarea nemijlocită a personalului didactic și nedidactic iar pentru atingerea performanței 

se propun următoarele activități: 

A. Crearea oportunităților de promovare a cadrelor didactice de la toate nivelurile și 

susținerea acestora în vederea obținerii atestatului de abilitare pentru creșterea 

valorii Școlii doctorale. 

B. Îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltarea profesională prin facilitarea accesului 

atât la baza materială, cât și la principalele resurse electronice existente la nivel 

național și internațional. 

C. Demersuri pentru introducerea în indicatorii de evaluare a activității anuale a 

cadrelor didactice a celor care reflectă activități relevante pentru dezvoltarea 

instituțională. 

D. Creșterea veniturilor personalului în urma implicării acestuia în proiecte de cercetare 

și prestări servicii cu parteneri externi, ce sunt generatoare de venit. 

E. Crearea unui climat de cooperare interdepartamentală în cadrul facultății și 

eliminarea “federalizării” formate în jurul departamentelor/programelor de studii. 

F. Descurajarea curentelor de opinie mercantile și susținerea cooperării în detrimentul 

individualismului. 

G. Încurajarea derulării de mobilități pentru cadrele didactice prin proiecte naționale și 

internaționale, acestea facilitând nu doar schimburi de experiență ci și posibilitatea 

de realizare a unor colaborări în proiecte ulterioare. 

H. Promovarea realizărilor cadrelor didactice pe site-ul facultății în vederea atragerii de 

colaborări cu partenerii externi. 

I. Instruirea personalului didactic auxiliar astfel încât acesta să fie capabil să utilizeze 

echipamentele de generație nouă existente în facultate. 

J. Revizuirea periodică a atribuțiilor de serviciu pentru personalul auxiliar, în 

concordanță cu cerințele de dezvoltare ale facultății. 

K. Scoaterea la concurs a unor posturi de personal didactic auxiliar care să  suplinească 

necesitățile facultății, mai ales în condițiile în care o parte a personalului existent a 
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ieșit din sistem iar o altă parte urmează să iasă la pensie în perioada imediat 

următoare. 

 

 

3.4. În relația cu studenții 

 

Principalii beneficiari ai procesului educațional sunt studenții iar pentru asigurarea unui 

climat academic eficient și performant se propun următoarele activități:  

A. Implicarea studenților într-un parteneriat activ cu conducerea facultății, cu scopul 

îmbunătățirii actului educațional, atât din punctul de vedere al metodelor de 

predare și evaluare, cât și în ceea ce privește relevanța informațiilor transmise. 

B. Continuarea dezvoltării sistemului de tutoriat, atât în ceea ce privește procesul 

educațional, cât și în celelalte aspecte ale vieții de student. 

C. Realizarea de întâlniri periodice între studenți și conducerea facultății în vederea 

identificării și soluționării problemelor cu care aceștia se confruntă. 

D. Susținerea concursurilor studențești organizate de diverși parteneri economici în 

cadrul facultății, acestea contribuind nu doar la diversificarea procesul educațional ci 

și la recrutarea studenților în vederea angajării lor ulterioare în companiile de profil. 

E. Stimularea mobilităților și schimburilor de experiență dintre studenții facultății și cei 

din alte centre universitare din țară și străinătate. 

F. Sprijinirea ASAFCI în proiectele pe care asociația le derulează și implicarea cadrelor 

didactice în activitățile acesteia. 

G. Stimularea activității de creație prin organizarea de concursuri, simpozioane și 

manifestări științifice studențești. 

H. Continuarea și extinderea modalităților de premiere anuală a celor care obțin 

rezultate deosebite în cadrul diverselor manifestări studențești, inclusiv prin 

publicarea pe site-ul facultății. 

I. Implicarea studenților în realizarea orarelor astfel încât timpul acestora să fie utilizat 

cât mai eficient. 

J. Continuarea implicării studenților în acțiuni care au impact asupra vieții de student 

(cazare, burse, mobilități, tabere etc.). 

K. Realizarea unui spațiu convivial pentru studenți cu acces la internet și la materialele 

didactice suport. 
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3.5. În domeniul resurselor materiale 

 

Comparativ cu alte universități din țară baza materială a facultății este foarte 

diversificată, cele 7 corpuri de clădire conținând atât spații destinate activităților didactice, cât 

și laboratoare de cercetare.  

Se remarcă de asemenea că dotarea cu instalații și echipamente este extrem de variată 

conținând atât echipamente cu vechime mare (de peste 30 de ani) cât și achiziții recente. 

Pentru ca baza materială să permită desfășurarea activităților din facultate în condiții optime, 

se propun următoarele activități: 

A. Continuarea demersurilor pentru realizarea noului decanat, a unui amfiteatru de 

capacitate mare și a noii biblioteci. 

B. Continuarea demersurilor pentru reabilitarea clădirii tunelului aerodinamic. 

C. Continuarea demersurilor pentru reabilitarea și modernizarea clădirii CMC. 

D. Inventarierea tuturor echipamentelor funcționale de la nivelul facultății și realizarea 

unor sisteme de testare integrate (încercare, achiziție și post-procesare a datelor), 

acestea urmând a fi puse la dispoziția tuturor colectivelor de cercetare. 

E. Demararea acțiunilor de acreditate a laboratoarelor din cadrul facultății, acestea 

putând fi ulterior generatoare de venituri suplimentare. 

F. Evaluarea posibilităților de retehnologizare și modernizare a echipamentelor vechi 

astfel încât ele să poată fi reutilizate în condiții optime în cadrul activităților 

didactice și de cercetare. 

G. Achiziția de noi echipamente în laboratoarele facultății, astfel încât să fie posibilă 

extinderea posibilităților de cercetare.  

H. Achiziția de noi rețele de calculatoare și modernizarea celor existente, astfel ca toate 

activitățile derulate în facultate să se poată desfășura în condiții optime. 

I. Modernizarea instalațiilor din toate corpurile facultății și înlocuirea mobilierului 

degradat. 

J. Realizarea unui spațiu destinat prezentării istoricului și evoluției activităților derulate 

de-a lungul timpului în facultate . 
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3.6. Activitatea la nivelul conducerii facultății 

 

Îndeplinirea obiectivelor strategice ale facultății este posibilă numai cu o funcționare și 

gestionare eficientă la nivelul echipei de conducere și Consiliului Facultății. În aceste condiții, se 

propun următoarele activități: 

A. Creșterea eficienței procesului managerial prin implicarea activă a membrilor 

Consiliului Facultății (management participativ). 

B. Asigurarea unui grad ridicat de transparență prin trimiterea tuturor documentelor 

spre analiză către toți membrii Consiliului Facultății, cu cel puțin 48h înainte ca 

acestea să fie dezbătute. Ulterior întrunirilor, deciziile vor fi publicate pe site-ul 

facultății. 

C. Crearea de comisii de specialitate (calitate, etică universitară etc.) la nivelul 

Consiliului Facultății, a căror activitate permanentă să se canalizeze pe elaborarea și 

implementarea unor strategii de dezvoltare. 

D. Elaborarea de regulamente de gestionare a activităților desfășurate în cadrul 

secretariatului și a facultății. 

E. Realizarea unui Buletin Informativ cu apariție semestrială care să prezinte 

evenimentele importante din viața Facultății. 

F. Accelerarea procesului de informatizare a facultății (situație școlară, state de funcții 

etc.) astfel ca accesul și gestionarea informațiilor să se realizeze rapid și eficient. 

 

 

3.7. Promovarea imaginii facultății 

 

A. Creșterea activităților din mediul online prin modernizarea continuă a site-ului 

facultății și participarea activă pe rețelele sociale. 

B. Promovarea identității facultății, atât prin obiecte promoționale, cât și prin 

personalizarea materialului tipărit. 

C. Personalizarea spațiilor de învățământ și afișarea programului de derulare a 

activităților. 

D. Creșterea gradului de implicare a cadrelor didactice și studenților în procesul de 

promovare a ofertei educaționale a facultății. 
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E. Participarea la toate evenimentele de promovare a ofertei educaționale, derulate de 

universitate sau alți parteneri (târguri educaționale, Zilele porților deschise, Școala 

altfel etc.). 

F. Diversificarea campaniei de promovare a ofertei educaționale (web, rețele sociale, 

vizite în licee, etc.) pentru atragerea unui număr sporit de studenți la studiile 

universitare de licență astfel încât să existe o bază de selecție mai mare la 

programele de master și la doctorat. 

G. Promovarea bazei materiale a facultății în mediul online cu scopul de a atrage noi 

parteneri de cercetare la nivel național și internațional.  

 

 

3.8. Cooperări cu mediul economic 

 

Absolvenții constituie un partener important al facultății iar intensificarea relațiilor de 

colaborare cu aceștia se materializează într-un sprijin și o sursă de consiliere pentru facultate. În 

acest sens se propun următoarele activități: 

A. Dezvoltarea bazei de date cu absolvenți cu scopul de promovare a succeselor 

acestora în campaniile de admitere și promovare ale facultății. 

B. Intensificarea legăturilor cu absolvenții facultății, cu scopul identificării cerințelor 

pieței muncii și adaptării procesului educațional la aceste cerințe. 

C. Implicarea absolvenților în activități derulate de facultate, atât ca parteneri 

industriali în proiectele de cercetare cât și în calitate de co-organizatori de 

evenimente în cadrul facultății (manifestări, simpozioane, workshop-uri etc.).  

D. Invitarea absolvenților pentru a susține prelegeri privind cerințele și proiectele de 

succes de pe piața muncii. Împărtășirea experiențelor acumulate în practică de 

aceștia va conduce la o motivare suplimentară a studenților din primul an cu scopul 

de reducere a abandonului școlar.   

E. Sprijinirea companiilor de profil în procesul de recrutare a viitorilor specialiști din 

rândul studenților. 

 

21 martie 2016           conf. univ. dr. ing. Petru Mihai 


