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1. Consiliul Facultății de Inginerie Tehnologică și Management Industrial a aprobat, în unanimitate, componența 
Comisiilor de concurs pentru posturile didactice scoase la concurs pentru anul universitar 2017/2018, semestrul I. 

2. Consiliul Facultății ITMI a validat, cu majoritate de voturi, propunerea ca pentru prelungirea activității didactice în 
anul universitar 2017-2018, cu menținerea calității de titular pentru cadrele didactice ce au împlinit vârsta de 
pensionare, să fie îndeplinit punctajul din fișa FRACS (media pe ultimii 3 ani). Se vor lua în considerare și punctele de 
cercetare realizate în anul 2016 care din motive obiective nu au fost validate în FRACS. 

3. Consiliul Facultății ITMI a validat, cu unanimitate de voturi, propunerea ca pentru prelungirea activității didactice 
începând cu anul universitar 2018-2019, în calitatea de titular, pentru cadrele didactice ce au împlinit vârsta de 
pensionare, să se îndeplinească următoarele criterii: 

 realizarea punctajul din fișa FRACS (media pe ultimii 3 ani); 

 desfășurarea de activități în folosul Departamentului/Facultății. 

4. Membrii Consiliului Facultății ITMI au fost informați, de către Decanul Facultății, despre rezultatele obținute de 
studenți în sesiunea specială organizată  în martie-aprilie 2017. 

5. Consiliul Facultății de Inginerie Tehnologică și Management Industrial a aprobat, în unanimitate, calificările RNCSIS 
ale absolvenților programelor de studii coordonate de Facultatea ITMI (Anexa 1). 

6. Consiliul Facultății ITMI a validat, cu majoritate de voturi, modificările la planurile de învățământ solicitate de 
comisiile ARACIS în urma evaluării periodice a programelor de studii IEI și CA. 

7. Membrii Consiliului Facultății ITMI au fost informați, de către Decanul Facultății privind alegerea Laboratorului de 
Tolerante și Control Dimensional pentru dotarea cu echipamente și software, conf.pct.2 HCA nr.23/25.04.2017. 

 

 

 

 

Decan, 

Prof.dr.ing. Gheorghe Oancea 
 



ANEXA 1

Nr. Crt Nume Facultate Denumire calificare
Denumire 

Ocupaţie/Ocupaţii 1

 Cod COR Ocupație/Ocupații

(se va completa de Universitate 

pe baza COR)

1

Denumire 

Ocupaţie/Ocupaţii 2

 Cod COR Ocupație/Ocupații

(se va completa de Universitate pe 

baza COR)

2

Denumire 

Ocupaţie/Ocupaţii  3

 Cod COR   Ocupație/Ocupații

(se va completa de Universitate pe 

baza COR)

3

Tipul programului

1)Licență - Ref.6 EQF

2)Master  - Ref. 7 EQF

Denumirea programului                          

Licență/Master                                            (Se 

va completa de Universitate pe baza 

programelor acreditate conf. HG nr. 

575/2015 privind aprobarea 

Nomenclatorului domeniilor si al 

specializarilor/programelor de studii 

universitare si a structurii institutiilor de 

invatamant superior pentru anul 

universitar 2015-2016.)

1 Construcţii aerospaţiale Inginer aviaţie 214406
Proiectant inginer 

aeronave
214437 Inginer mecanic 214401 Licenţă (6) Construcţii aerospaţiale

2
Tehnologia 

construcţiilor de maşini

Inginer/subinginer 

tehnolog prelucrări 

mecanice

214444
Programator fabricaţie/ 

lansator fabricaţie  
214136 Conceptor/conceptor CAO 214110 Licenţă (6) Tehnologia construcţiilor de maşini

3
Maşini-unelte şi 

sisteme de producţie
Inginer maşini-unelte 214408 Proiectant inginer mecanic 214438

Specialist mentenanta 

mecanica echipamente 

industriale

214443 Licenţă (6) Maşini-unelte şi sisteme de producţie

4
Ingineria şi 

managementul calităţii
Analist calitate 214131

Specialist documentatie 

studii
214112

Consultant sistem de 

calitate
214134 Licenţă (6) Ingineria şi managementul calităţii

5
Inginerie economică 

industrială 
Inginer economist 263109 Manager 112029 Manager proiect 242101 Licenţă (6) Inginerie economică industrială - IF

6
Inginerie economică 

industrială
Inginer economist 263109 Manager 112029 Manager proiect 242101 Licenţă (6) Inginerie economică industrială - ID

Ingineria şi 

managementul 

afacerilor

Responsabil afacere 214115 Manager de inovare 242106
Specialist strategie 

industriala
242103 Licenţă (6) Ingineria şi managementul afacerilor
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Nr. Crt Nume Facultate
Denumire 
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Denumire 

Ocupaţie/Ocupaţii 1

 Cod COR 

Ocupație/Ocupații

(se va completa de 

Universitate pe baza COR)

1

Denumire 

Ocupaţie/Ocupaţii 2

 Cod COR Ocupație/Ocupații

(se va completa de 

Universitate pe baza COR)

2

Denumire 

Ocupaţie/Ocupaţii  3

 Cod COR   Ocupație/Ocupații

(se va completa de 

Universitate pe baza COR)

3

Tipul programului

1)Licență - Ref.6 EQF

2)Master  - Ref.7 EQF

Denumirea programului                          

Licență/Master        (Se va completa de 

Universitate pe baza programelor 

acreditate conf. HG nr. 575/2015 privind 

aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al 

specializarilor/programelor de studii 

universitare si a structurii institutiilor de 

invatamant superior pentru anul universitar 

2015-2016.)

1 Manager general 112028 Responsabil proces 242104 Director tehnic 112024 Master (7)
Managementul afacerilor în industrie.T1- 

Managementul afacerilor industriale

2
Director societate 

comercială
112004

Conducător firmă mică - 

patron (girant) în afaceri, 

intermedieri și alte servicii 

comerciale

122108
Administrator societate 

comercială
242111 Master (7)

Managementul afacerilor în industrie.T2-

Antreprenoriat

3

Inginer cercetare în 

tehnologia construcţiilor de 

maşini

214467
Sef sectie cercetare-

proiectare
122310

Inginer de cercetare in 

creatia tehnica in 

constructia de masin

214482 Master (7)
Ingineria fabricaţiei inovative.T1- Inginerie 

tehnologică asistată de calculator

4 Sef linie fabricatie 121915 Sef birou tehnic 132111

Inginer de cercetare in 

creatia tehnica in 

constructia de masin

214482 Master (7)
Ingineria fabricaţiei inovative. T2 - Tehnologii 

inovative de fabricaţie

5
Inginer de cercetare in 

masini si instalatii mecanice
214485

Instructor sistem de 

producţie
214113

Inginer de cercetare in 

creatia tehnica in 

constructia de masin

214482 Master (7)
Ingineria fabricaţiei inovative.T3 - Sisteme 

avansate de producţie

6
Managementul 

calităţii

Specialist în domeniul 

calității
214129 Auditor în domeniul calității 214130 Sef proiect/program 122314 Master (7) Managementul calităţii

7

Ingineria 

proceselor de 

fabricaţie avansate

Expert inginer mecanic 214434 Sef proces fabricatie 121913
 Manager îmbunătătire 

procese
242108 Master (7) Ingineria proceselor de fabricaţie avansate
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