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1. Planul operațional propus pentru anul universitar 2016-2017 a fost prezentat de către 

prof.univ.dr.ing. Gheorghe OANCEA, decanul Facultății ITMI și a fost aprobat, cu unanimitate 

de voturi, de către Consiliul Facultății ITMI, conform Anexei 1. 

2. Consiliul Facultății ITMI a validat, în unanimitate, rezultatul concursului pentru ocuparea 

postului de asistent, pe perioadă determinată, poziția 57 din statul de funcții al 

Departamentului Ingineria fabricației.  

3. Consiliul Facultății ITMI a aprobat, în unanimitate, propunerea Decanului Facultății de a 

invita la deschiderea oficială a anului universitar 2016-2017 reprezentanți ai companiilor 

partenere. Aceasta va avea loc în 03.10.2016, ora 9:00, în sala CP4. 

4. Consiliul Facultății ITMI a aprobat componența Comisia de burse și alte forme de sprijin 

material, conform Anexei 2. 

5. Consiliul Facultății ITMI a validat propunerile celor două Departamente pentru cadrele 

didactice asociate care vor desfășura activități didactice, în regim de plată cu ora, în anul 

universitar 2016-2017. 

6. Consiliul Facultății ITMI a decis ca reprezentantul Facultății în Consiliul pentru Învățământ la 

distanță și cu frecvență redusă să fie doamna conf.univ.dr. ing. Catrina CHIVU. 
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Decan, 

Prof.dr.ing. Gheorghe Oancea 
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UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV 
Braşov, B-dul Eroilor nr.29,  cod poştal  500036 

FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ ŞI 
MANAGEMENT INDUSTRIAL 

Braşov, Colina UniversităŃii nr.1, cod poştal 500068 

PLAN  OPERAŢIONAL 

2016 - 2017  

Planul Operaţional al Facultăţii de Inginerie Tehnologică şi Management 

Industrial a fost întocmit având în vedere: 

1. Misiunea și Strategia Universităţii Transilvania din Braşov asumată prin

Carta Universităţii;

2. Planul Strategic al Universităţii pentru perioada 2016-2020;

3. Planul Strategic al Facultăţii de Inginerie Tehnologică şi Management

Industrial pentru perioada 2016-2020.

OBIECTIVUL 1 

Promovarea unui mediu educaţional centrat pe nevoile studenţilor, în 

acord cu necesităţile mediului economic vizează: 

• Actualizarea  planurilor de învățământ şi a fişelor de disciplină în scopul pregătirii unor
absolvenţi de calitate, capabili să se integreze rapid pe piaţa forţei de muncă.
- Termen: septembrie 2017
- Răspund: Coordonatorii programelor de studii, Directorii de departament,

Prodecanii, Decanul

• Promovarea, în procesul didactic, a tehnicilor de predare și a metodelor de evaluare
corespunzătoare obținerii rezultatelor învățării proiectate; creșterea gradului de
utilizare a platformei e-learning de către cadre didactice și studenți.
- Termen: permanent
- Răspund: Tutorii ani studii, Coordonatorii programelor de studii, Prodecanul cu

activitatea didactica si asigurarea calității

Anexa 1
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• Analiza materialelor didactice existente și dezvoltarea acestora, cu accent pe îndrumare 

de laborator și corelarea acestora cu fișele de disciplină. 
- Termen: permanent 
- Răspund: Directorii de departament, Prodecanul cu activitatea didactică și 

asigurarea calității 
 

• Asigurarea condițiilor de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, urmată de 
analiza rezultatelor în Consiliile Departamentulor și în Consiliul Facultății. 
- Termen: conform calendarului DAC 
- Răspund: Tutorii de ani, Responsabilii CEAC-D, Coordonatorii programelor de studii, 

Directorii de departament, Prodecanul cu activitatea didactică și asigurarea calității 
 
• Intensificarea schimburilor de studenţi prin intermediul programelor internaționale, în 

special ERASMUS și CEEPUS; 
- Termen: permanent 
- Răspund:  Coordonatorul Erasmus, Prodecanul cu activitatea didactica si asigurarea 

calității 
 
• Îmbunătățirea procesului de desfășurare a practicii studenţilor in cadrul unor companii 

reprezentative din zona Brașovului. 
- Termen: permanent 
- Răspund: Coordonatorii programelor de studii, Directorii de departament, 

Prodecanul cu activitatea didactică și asigurarea calității 
 
• Corelarea temelor proiectelor de diplomă și disertație cu nevoile practice și de cercetare 

ale companiilor în care studenții și masteranzii desfășoară activități practice. 
- Termen: permanent 
- Răspund:  Coordonatorii programelor de studii, Directorii de departament, 

Prodecanul cu activitatea didactică și asigurarea calității 
 

• Micşorarea procentului de studenți care abandonează studiile. 
- Termen: permanent 
- Răspund: Directorii de departament, Prodecanul cu activitatea didactică și 

asigurarea calității, Decanul 
 

• Efectuarea unor vizite de studiu la companii, cu participarea studenţilor din anii 
terminali. 
- Termen: permanent 
- Răspund: Coordonatorii programelor de studii;  

 
• Promovarea facultății în mediul preuniversitar și economic prin organizarea unor 

acțiuni în rândul grupurilor țintă; elaborarea unei broșuri de promovare a facultății. 
- Termen: noiembrie 2016 – iunie 2017 
- Răspund: Directorii de Departamente, Coordonatorul Biroului de admitere, 

Prodecanul responsabil cu imaginea  
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OBIECTIVUL 2 

 

Dezvoltarea, în cadrul facultăţii, a unui mediu competitiv de cercetare, 

inovare şi transfer tehnologic vizează: 
 
• Diseminarea către cadrele didactice şi cercetătorii din cadrul facultăţii a măsurilor luate 

de conducerea Universității în vederea măririi vizibilității naționale şi internaționale.  
- Termen: permanent  
- Răspund: Coordonatorii Centrelor de cercetare, Directorii de departament, 

Prodecanul cu cercetarea științifică și informatizarea, Decanul 
 
• Susținerea celor cinci colective de cercetare din cadrul facultății în vederea efectuării 

unor propuneri de proiecte de cercetare cu finanțare națională sau internațională. 
- Termen: permanent 
- Răspund: Coordonatorii centrelor de cercetare, Directorii de departament, 

Prodecanul cu cercetarea științifică și informatizarea, Decanul 
 

• Susținerea celor cinci colective de cercetare din cadrul facultății în vederea încheierii de 
contracte de cercetare cu agenți economici. 
- Termen: permanent 
- Răspund: Coordonatorii centrelor de cercetare, Directorii de departament, 

Prodecanul cu cercetarea științifică și informatizarea, Decanul 
 

• Valorificarea rezultatelor de cercetare prin publicare în reviste cotate ISI cu factor de 
impact/SRI şi conferințe internaționale de prestigiu. 
- Termen: permanent 
- Răspund: Coordonatorii centrelor de cercetare, Directorii de departament, 

Prodecanul cu cercetarea științifică și informatizarea, Decanul 
 
• Acordarea de suport cadrelor didactice interesate în publicarea unor articole în reviste 

cotate ISI cu factor de impact/SRI. 
- Termen: permanent 
- Răspund: Directorii de departament, Prodecanul cu cercetarea științifică și 

informatizarea, Decanul 
 

• Brevetarea rezultatelor originale obţinute în activitatea de cercetare. 
- Termen: permanent 
- Răspund: Coordonatorii centrelor de cercetare, Directorii de departament, 

Prodecanul cu cercetarea științifică și informatizarea, Decanul 
 

• Organizarea conferinței internaționale The 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
COMPUTING AND SOLUTIONS IN MANUFACTURING ENGINEERING - CoSME'16 de către 
departamentul Ingineria fabricației.  
- Termen: noiembrie 2016 
- Răspund: Chairman-ul conferinței, Comitetul de organizare CoSME’16, Directorul de 

departament; Prodecanul cu cercetarea științifică și informatizarea 
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• Organizarea celei de a 13-a conferințe internaționale “STANDARDIZATION, PROTYPES 
AND QUALITY: A MEANS OF BALKAN COUNTRIES’ COLLABORATION” Brasov în cadrul 
facultății. 
- Termen: noiembrie 2016 
- Răspund: Chairman-ul conferinței, Comitetul de organizare, Directorii de 

departament; Prodecanul cu cercetarea științifică și informatizarea 
 
• Atragerea de doctoranzi în domeniile de doctorat existente în facultate, Inginerie 

industrială şi Inginerie şi management. 
- Termen: permanent 
- Răspund: Conducătorii de doctorat; Coordonatorii centrelor de cercetare; Tutorii 

anilor terminali de la studiile de masterat 
 
• Sprijinirea cadrelor didactice în scopul obținerii atestatului de abilitare în domeniile de 

doctorat existente în facultate, Inginerie industrială şi Inginerie şi management. 
- Termen: permanent 
- Răspund: Directorii de departament, Decanul  

 
• Popularizarea conferințelor internaționale de prestigiu în vederea participării cadrelor 

didactice, cercetătorilor, masteranzilor şi doctoranzilor din facultate.  
- Termen: permanent  
- Răspund: Coordonatorii Centrelor de cercetare din cadrul ICDT, Directorii de 

departament, Prodecanul cu cercetarea științifică și informatizarea, Decanul 
 
• Evaluarea anuală a activității de cercetare ştiinţifică desfăşurată de cadrele didactice 

titulare cu normă întreagă şi de către cercetători. 
- Termen: februarie 2016 
- Răspund: Directorii de departament 

 
• Actualizarea bazelor de date privind doctoranzii şi post-doctoranzii.  

- Termen: permanent  
- Răspund: Directorii de departament, Prodecanul cu cercetarea științifică și 

informatizarea 
 
• Actualizarea bazelor de date privind cercetarea științifică realizată de cadrele didactice 

și cercetătorii din facultate.  
- Termen: permanent  
- Răspund: Directorii de departament, Prodecanul cu cercetarea științifică și 

informatizarea 
 
• Sprijinirea activității de cercetare științifică a studenților, încurajarea şi sprijinirea 

masteranzilor, doctoranzilor şi post-doctoranzilor în activitatea de cercetare; 
identificarea unor potențiali cercetători printre tinerii absolvenți ai facultății și 
încurajarea şi sprijinirea lor pentru a-şi forma o carieră în cercetare. 
- Termen: permanent  
- Răspund: Coordonatorii programelor de studiu, Directorii de departament, 

Prodecanul cu cercetarea științifică și informatizarea, Decanul 
 
• Organizarea sesiunii științifice studențești. 

- Termen: iunie 2017 
- Răspund: Directorii de departament, Prodecanul cu cercetarea științifică  
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OBIECTIVUL 3 

 

Dezvoltarea unui cadru managerial colaborativ, cu resurse umane şi 

materiale de calitate, necesar  îndeplinirii obiectivului principal propus 

vizează: 
 
• Elaborarea Planului Operaţional al Facultății pentru perioada 2016-2017. 

- Termen: 1 octombrie 2016 
- Răspunde: Decanul 

 
• Actualizarea Organigramei Facultății 

- Termen: 1 octombrie 2016 
- Răspunde: Decanul 

 
• Intensificarea schimburilor de cadre didactice prin programe internaționale, în special 

prin programele ERASMUS+ si CEEPUS, cu universități partenere din UE și non-UE; 
mărirea numărului de cadre didactice de tip incoming.  
- Termen: permanent 
- Răspund: Responsabilul ERASMUS – Facultate, Prodecanul responsabil ERASMUS 

 
• Susținere cadrelor didactice în vederea îndeplinirii condițiilor de promovare. 

- Termen: permanent 
- Răspund: Directorii de departament, Decanul 

 
• Întinerirea colectivului de cadre didactice și personal didactic auxiliar.  

- Termen: permanent 
- Răspund: Directorii de departament, Decanul 

 
• Finalizarea la termen a tezelor de doctorat de către doctoranzii din facultate. 

- Termen: permanent 
- Răspund: Conducătorii de doctorat şi doctoranzii implicaţi, Directorii de 

departament 
 
• Perfecționarea  resurselor umane, personal didactic si didactic auxiliar, pentru procesul 

didactic prin doctorat și prin participarea la cursuri de specialitate. 
- Termen: permanent 
- Răspund: Directorii de departament 

 
• Continuarea activităților de amenajare/reamenajare a spațiilor facultății. 

- Termen: permanent 
- Răspund: Directorii de departament, Decanul 

 
• Menţinerea tuturor echipamentelor didactice si de cercetare in stare de funcţionare. 

- Termen: permanent 
- Răspund: Coordonatorii centrelor de cercetare, Directorii de departament, Decanul 
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• Optimizarea structurii paginii de internet a facultății în vederea accesului direct și facil 
la informații, precum și actualizarea informațiilor. 
- Termen: permanent 
- Răspund: Responsabilul site, Prodecanul cu cercetarea științifică și informatizarea 

 

• Actualizarea site-urilor centrelor de cercetare; 
- Termen: permanent 
- Răspund: Coordonatorii centrelor de cercetare, Prodecanul cu cercetarea științifică și 

informatizarea 
 
 

OBIECTIVUL 4 

Consolidarea parteneriatului cu studenții vizează: 
 
• Organizarea de întâlniri periodice cu studenții, în vederea îmbunătățirii calității 

comunicării cu aceștia, identificării şi rezolvării problemelor, atât la nivel de facultate, 
cât și la nivel de departamente. 
- Termen: permanent 
- Răspund: Tutorii de an, Coordonatorii de programe de studii, Directorii 

Departamente, Prodecanii, Decanul. 
 
• Implicarea și antrenarea studenților în diferite activității sociale, culturale, educative şi 

sportive în cadrul căminelor studențești și utilizarea bazei materiale existente (Colina 
Arena, Clubul Căminului 16). 
- Termen: permanent 
- Răspund: Comitetul de cămin, studenții membri ai Consiliului facultății, Prodecanul 

cu activitatea studenților 
 

• Repartizarea studenților în cămine în concordanţă cu Regulamentul privind organizarea 
și funcționarea căminelor studențești.  
- Termen: octombrie 2016 
- Răspund: Comisia de cazare a facultății, Prodecanul cu activitatea studenților 

 

• Sprijinirea studenților cu probleme sociale sau de sănătate.  
- Termen: permanent 
- Responsabil: Prodecanul cu activitatea studenților și legătura cu mediul economic și 

socio-cultural, Decan 
 

• Recunoașterea rezultatelor profesionale de excepție ale studenților și stimularea 
acestora prin acordarea de burse în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de 
burse și alte forme de sprijin material, acordarea de burse private, de bilete de tabără 
etc. 
- Termen: octombrie 2016÷ iulie 2017 
- Răspund: Prodecanul cu activitatea studenților, Comisia de acordare a burselor 

 

• Promovarea și menținerea legăturilor cu absolvenții facultății și continuarea activităților 
de realizare a site – ului ALUMNI la nivel de facultate.  
- Termen: permanent 
- Răspund: Responsabilii ALUMNI, Prodecanul cu activitatea studenților 
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• Promovarea activităților de informare, consiliere și orientare în carieră a studenților 
prin intermediul Centrului de Informare, Consiliere și Orientare a Carierei (CICOC) și 
prin asigurarea unei îndrumări diferențiate și personalizate a studenților pe durata 
studiilor. 
- Termen: permanent 
- Răspund: Tutorii de an, Responsabili CICOC, Prodecanul cu activitatea studenților 

 
• Încurajarea și informarea studenților în direcția identificării locurilor de efectuare a 

practicii, inclusiv cele care permit angajarea după absolvirea studiilor . 
- Termen: permanent 
- Răspund: Coordonatorii programelor de studii, Responsabilii de practică, 

Prodecanul responsabil cu practica studențească 
 

• Actualizarea convențiilor de colaborare existente sau încheierea unor convenții noi, cu 
anumite instituții de învățământ preuniversitar, în vederea promovării programelor de 
studii organizate în cadrul facultății. 
- Termen: permanent 
- Răspund: Coordonatorii programelor de studii, Directorii de Departamente 

 

• Implicarea studenților în procesul de promovare a imaginii facultății, respectiv a 
programelor de studii ce se derulează în cadrul facultății 
- Termen: permanent 
- Răspund: Coordonatorii programe de studii, Directorii de Departamente, Studenții 

membri ai Consiliului facultății, Prodecanul responsabil cu imaginea 
 
 

 
 

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe OANCEA 
 
Decan, 
 
 
Prezentul Plan operațional a fost aprobat de Consiliul Facultății de Inginerie 
Tehnologică şi Management Industrial în data 28.09.2016 
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                         Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial  

                              Braşov, Str. Universității Nr.1, 500068; 0268 414 690, f-itmi@unitbv.ro 

 
 

 
 
 

 
 

D E C I ZI E  

Nr.16 din 28.09.2016 

 

Privind numirea comisiei pentru acordarea burselor şi a altor ajutoare sociale 

studenţilor Facultăţii de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial pentru anul 

unversitar 2016-2017 

 

  
DECANUL FACULTĂŢII 

hotărăşte: 

 

 Art. 1.  Se numeşte comisia pentru acordarea burselor şi a altor ajutoare sociale 

studenţilor Facultăţii ITMI – septembrie 2016 după cum urmează: 

 

  Preşedinte: Conf.dr.ing. Cristin Olimpiu MORARIU 
 

  Membri: Jr. Luminiţa APOSTOL 

Student  Melania Lepădatu 

Student Robert Cernea 

Student Andrei Tureac 

        

DECAN, 
 

              Prof.dr.ing. Gheorghe OANCEA 
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