
 
 

Nr. 1 din 13.05.2016 
 

1. Consiliul Facultății de Inginerie Tehnologică și Management Industrial a aprobat 
următoarele documente: 
a. Planului strategic al Facultății ITMI, perioada 2016 ÷ 2020 (Anexa 1); 
b. Organigrama Facultății ITMI (Anexa 2). 
 

2. Consiliul Facultății de Inginerie Tehnologică și Management Industrial a validat 
componența următoarelor comisii ale Consiliului Facultății, (Anexa 3): 
a. Comisiei pentru activități didactice; 
b. Comisiei pentru cercetare științifică și informatizare; 
c. Comisiei pentru relații cu mediul extern, social și economic; 
d. Comisiei pentru activități sociale și studențești; 
e. Comisiei de etică și disciplină. 
 

3. Consiliul Facultății de Inginerie Tehnologica și Management Industrial a decis 
componența Biroului permanent de admitere la Facultatea ITMI, conform pct.4 din HCA 
05/10.05.2016 (Anexa 3). 
 

4. Consiliul Facultății de Inginerie Tehnologică și Management Industrial a decis ca, din 
partea Facultății, în semn de recunoaștere a activității studenților cu merite deosebite în 
activitatea profesională, sa se transmită scrisori de felicitare familiilor. 

 

5. Consiliul Facultății de Inginerie Tehnologică și Management Industrial a  hotărât ca, 
pentru studenții fără activitate în semestrul I, anul I, să se transmită familiilor informări 
scrise. 

 

6. Consiliul Facultății de Inginerie Tehnologică și Management Industrial a decis ca, în semn 
de recunoaștere a activității desfășurate de către decanii Facultății, să se realizeze un 
panou virtual cu fotografiile acestora, la secțiunea de istoric a sit-ului Facultății. 
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Decan, 

Prof.dr.ing. Gheorghe Oancea 

 

Informări 

1. Planul strategic, organigrama și componența Comisiilor Consiliului Facultății ITMI vor fi postate pe sit la secțiunea Despre Facultate.  

2. Decanul Facultății a prezentat Consiliului indicatorii de performanta care trebuie îndepliniți de cadrele didactice și modalitatea de repartizare 

a lor în cadrul echipei de management și pe Departamente. 

3. Au fost inițiate discuții pentru modificarea planurilor de învățământ pentru anii terminali, respectiv trecerea la structura de 10 săptămâni în 

semestrul 8. 

4. Consiliul a apreciat rezultatele deosebite obținute de studenții Facultății la competiția Burse de Excelență Schaeffler (3 bursieri), la competiția 

de inginerie European BEST Engineering Competition, desfășurată la Cluj-Napoca (unde echipa D.A.K.O. formată din studenți din anul III la 

specializarea MUSP au ocupat locul trei din 80 de competitori la categoria CASE STUDY) și la Conferința AFCO 2016 (inclusiv numărul mare 

de lucrări participante din Facultate, 37). 

5. Consiliul a apreciat rezultatele obținute în urma derulării la Departamentul de Ingineria Fabricației, în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 Adult 

Education Mobility, a întâlnirii de lucru cu tematica Quality, Protypation and Good Practices for their Application a membrilor organizației 

Union of Hellenic Scientists for Protypation and Standardization cu reprezentanți ai Universității Transilvania din Brașov. 
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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  STRATEGIC 

2016 - 2020 

Planul Strategic al Facultăţii de Inginerie Tehnologică şi Management 

Industrial a fost realizat având în vedere: 

1. Misiunea Universităţii Transilvania din Braşov asumată prin Carta

Universităţii;

2. Strategia Universităţii Transilvania din Braşov asumată prin Carta

Universităţii;

3. Obiectivele şi măsurile de realizare conţinute de Planul strategic al

Universităţii Transilvania din Braşov;

4. Planul managerial al Decanului Facultăţii de Inginerie Tehnologică şi

Management Industrial;

5. Stadiul de dezvoltare şi specificul Facultăţii de Inginerie Tehnologică şi

Management Industrial;

6. Legislaţia naţională în domeniul educaţiei;

7. Cerinţele impuse de evoluţia actuală a învăţământului superior din

România.

Misiunea Facultăţii de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial este 

de a produce şi transfera cunoaştere către societate, în domeniile Inginerie 

industrială, Inginerie şi management şi Inginerie aerospaţială, prin: 

• formare la nivel universitar prin programe de studii de licenţă, masterat

şi doctorat;

• formare continuă prin programe postuniversitare;

• cercetare ştiinţifică avansată şi transfer tehnologic prin Centrele de

cercetare C05A - Tehnologii şi Sisteme Avansate de Fabricaţie şi C05B- 

Inginerie Economică şi Sisteme de Producţie din cadrul Institutului de

Cercetare Dezvoltare al Universităţii Transilvania din Braşov.

Obiectivul principal al strategiei de dezvoltare a Facultăţii de Inginerie 

Tehnologică şi Management Industrial constă în obţinerea de rezultate în 

educaţie şi cercetare ştiinţifică care să permită creşterea vizibilităţii Facultății 

la nivel naţional şi internaţional. 

Anexa 1
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Din obiectivul principal prezentat anterior, se desprind patru obiective 

strategice care, prin direcţii de acţiune, se transpun în planurile operaţionale 

ce se întocmesc anual.  

 

OBIECTIVUL STRATEGIC 1 
 

Promovarea unui mediu educaţional centrat pe nevoile studenţilor, în 

acord cu necesităţile mediului economic. 

 

Direcţii principale de acţiune: 

• desfăşurarea proceselor didactice în conformitate cu programele de asigurare 

a calităţii din cadrul universităţii şi în acord cu metodologia de evaluare 

externă a programelor de studii;  

• realizarea de parteneriate durabile cu organizaţii din mediul academic şi 

economic (în special companii industriale locale, regionale şi multinaţionale); 

• susţinerea programelor de studii dezvoltate în colaborare cu partenerii 

industriali ai facultăţii;  

• continuarea procesului de flexibilizare a planurilor de învăţământ, în special 

cele de la masterat, în vederea corelării procesului didactic cu necesităţile 

partenerilor industriali ai facultăţii astfel încât absolvenţii să aibă şanse reale 

de integrare profesională; 

• continuarea acţiunilor de armonizare şi îmbunătăţire a fişelor de discipline, 

actualizarea informaţiilor predate, în vederea creşterii gradului de 

compatibilitate cu programe similare din UE şi reflectării progresului tehnic 

şi ştiinţific; 

• stimularea publicării de către cadrele didactice ale facultăţii a unor lucrări 

didactice valoroase, concomitent cu promovarea metodelor moderne de 

predare/învăţare/evaluare în acord cu principiile educaţiei centrate pe 

student; 

• eficientizarea activităţii de tutorat pentru toate programele de studii de 

licenţă şi masterat coordonate de facultate, în direcţia îmbunătăţirii 

rezultatelor profesionale ale studenţilor şi, mai ales, a diminuării abandonului 

şcolar în primii ani de studiu; 

• intensificarea schimburilor de studenţi, prin programe internaţionale, cu 

universităţile partenere din UE şi non-UE; 

• îmbunătăţirea activităţii de practică a studenţilor desfăşurată la partenerii 

industriali ai facultăţii, în corelare cu abordarea, în cadrul proiectelor de 

diplomă/disertaţie, a unor teme stabilite de comun acord; 

• derularea în continuare a cursurilor de pregătire postuniversitară, prin 

Centrul de formare continuă, coordonate de facultate şi dezvoltarea unor noi 

cursuri la solicitarea mediului economic; 

• înfiinţarea unui Birou de admitere, la nivelul facultăţii, în acord cu programul 

stabilit la nivel de universitate în direcţia recrutării şi selecţiei candidaţilor; 

• îmbunătăţirea activităţilor de promovare a programelor de studii coordonate 

de facultate atât prin cooptarea studenţilor din anii mari, cât şi a 

reprezentanţilor partenerilor industriali ai facultăţii. 
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OBIECTIVUL STRATEGIC 2 

 

Dezvoltarea, în cadrul facultăţii, a unui mediu competitiv de cercetare, 
inovare şi transfer tehnologic. 

  

Direcţii principale de acţiune: 

• elaborarea şi implementarea, în cele două departamente, a unei strategii 

şi a unui plan de activităţi pe termen scurt şi mediu, în direcţia 

îmbunătăţirii activităţilor de cercetare şi inovare, în concordanţă cu 

indicatorii stabiliţi la nivel de universitate;  

• creşterea vizibilităţii grupurilor de cercetare prin publicarea  rezultatelor 

cercetărilor,  în special, în reviste cotate ISI cu factor de impact şi 

conferinţe de prestigiu indexate ISI WoS; 

• susţinerea  activităţii de cercetare aplicativă şi implicarea grupurilor de 

cercetare în acţiunea de brevetare a rezultatelor;  

• susţinerea grupurilor de cercetare din facultate în vederea întocmirii unor 

propuneri de proiecte cu finanţare naţională sau internaţională; 

• asigurarea continuităţii în domeniile de doctorat Inginerie industrială şi 

Inginerie şi management prin susţinerea colegilor care au gradul didactic 

de conferenţiar/profesor să obţină atestatul de abilitare, şi atragerea de 

doctoranzi bine pregătiţi profesional care să obţină rezultate valoroase în 

cercetare; 

• susţinerea grupurilor de cercetare în obţinerea de contracte cu mediul 

industrial; 

• orientarea contractelor de cercetare spre obţinerea de produse, inclusiv 

în stadiul de prototip, pentru diverse companii industriale;  

• organizarea ritmică, în facultate, (cel puţin) a unei conferinţe 

internaţionale, cu publicarea lucrărilor în volume indexate în baze de date 

internaţionale/CPCI-ISI WoS; 

• antrenarea studenţilor din ciclurile de licenţa şi masterat în activităţi de 

cercetare, prezentarea rezultatelor obţinute în cadrul sesiunilor ştiinţifice 

studenţeşti sau la competiţii studenţeşti de profil 

naţionale/internaţionale; 

• acordarea de suport tuturor cadrelor didactice titulare astfel încât să aibă 

îndeplinite criteriile naţionale şi locale aferente postului ocupat; 

• susţinerea cadrelor didactice în vederea aderării la reţele profesionale 

naţionale şi internaţionale. 
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OBIECTIVUL STRATEGIC 3 

 

Dezvoltarea unui cadru managerial colaborativ, cu resurse umane şi 

materiale de calitate, necesar  îndeplinirii obiectivului principal propus. 
 

Direcţii principale de acţiune: 

• asigurarea în interiorul facultăţii a unor relaţii de comunicare şi 

colaborare bazată pe recunoaşterea valorii, transparenţă, încredere şi 

respect reciproc între toţi actorii procesului educaţional şi de cercetare 

ştiinţifică; 

• adoptarea unei strategii, în concordanţă cu cea de la nivel de universitate, 

pentru asigurarea în viitor a resursei umane a facultăţii şi implicit a 

departamentelor şi centrelor de cercetare, prin: promovarea cadrelor 

didactice titulare care îndeplinesc condiţiile impuse la nivel naţional şi 

local, angajarea unor tineri valoroşi pe posturi didactice, selectarea unor 

tineri doctoranzi şi cercetători postdoctorat cu perspective reale de a 

deveni cadre didactice sau cercetători,  angajarea unor tineri pe posturi  

TESA, cu studii medii, care au certe abilitaţi practice în fabricarea de 

prototipuri; 

• perfecţionarea continuă a resurselor umane implicate în procesul didactic 

(inclusiv în utilizarea metodelor avansate de predare, învăţare şi 

evaluare) şi de cercetare prin cursuri postuniversitare şi instruiri 

periodice; 

• sprijinirea cadrelor didactice în vederea dezvoltării profesionale prin 

plata unor taxe de publicare, participare la conferinţe de prestigiu, în 

limita resurselor financiare alocate facultăţii/departamentelor; 

• stimularea, inclusiv financiară în limita fondurilor disponibile, a cadrelor 

didactice implicate în activităţi suplimentare (admitere, GESFO,  orar, 

pagini web etc.); 

• valorificarea bazei materiale existente, atât în direcţia integrării în cursuri 

şi lucrări de laborator a noilor tehnologii de fabricaţie existente, cât şi în 

cercetarea ştiinţifică; 

• actualizarea permanentă a paginilor web ale facultăţii, departamentelor şi 

centrelor de cercetare C05A şi C05B; 

• evaluarea performanţelor tehnice ale reţelelor de calculatoare aflate în 

dotarea laboratoarelor facultăţii şi înlocuirea celor necorespunzătoare; 

• susţinerea activităţilor de reamenajare a unor spaţii de învăţământ care 

aparţin facultăţii; 

• gestionarea în mod transparent a resurselor financiare alocate facultăţii şi 

departamentelor. 
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OBIECTIVUL STRATEGIC 4 

 

Consolidarea parteneriatului cu studenţii. 
   

Direcţii principale de acţiune: 

• recunoaşterea valorii studenţilor cu rezultate profesionale deosebite;  

• stimularea, în concordanţă cu programele existente la nivel de 

universitate, a studenţilor cu rezultate bune la învăţătură, inclusiv 

acordarea de burse de performanţă cu sprijinul partenerilor industriali; 

• încurajarea studenţilor să facă propuneri de îmbunătăţire a activităţilor 

desfăşurate în facultate; 

• respectarea opiniei studenţilor ca beneficiari ai actului de predare; 

• îmbunătăţirea activităţii de tutorat, în special în anii I şi II, în vederea 

diminuării abandonului şcolar; 

• încurajarea studenţilor în a participa la concursuri profesionale şi 

competiţii naţionale şi internaţionale. 

 

  

Cele patru obiective strategice pot fi îndeplinite prin efortul comun al tuturor 

colegilor din facultate, prin implicarea atât a conducerilor celor două 

departamente cât şi a membrilor Consiliului facultăţii, în asigurarea pregătirii 

unor absolvenţi de calitate, cu grad mare de inserţie pe piaţa forţei de muncă 

şi a obţinerii unor rezultate de prestigiu în cercetarea ştiinţifică. 

 
 

 

 

     

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe OANCEA 

 

Decan, 

 
 

      

Prezentul Plan strategic a fost aprobat de Consiliul Facultăţii de Inginerie 

Tehnologică şi Management Industrial în data 13.05.2016 
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COMPONENȚA COMISIILOR CONSILIULUI FACULTĂȚII ITMI 

 
COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI DIDACTICE  

- Prof.dr.ing. Gheorghe Oancea 

- Conf.dr.ing. Cristian Pisarciuc 

- Student Barboni Ovidiu Traian 

 

COMISIA PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INFORMATIZARE 

- Prof.dr.ing. Ramona Clinciu 

- Prof.dr.ing. Mircea Viorel Drăgoi 

- Conf.dr.ing. Flavius Aurelian Sârbu 

 

COMISIA PENTRU RELAȚII CU MEDIUL EXTERN, SOCIAL ȘI ECONOMIC 

- Prof.dr.ing. Gavrilă Calefariu 

- Conf.dr.ing. Adela Eliza Dumitraşcu 

- Student Melania Lepădatu 

 

COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIALE ȘI STUDENȚEȘTI 

- Conf.dr.ing. Cristin Olimpiu Morariu 

- Ş.l.dr.ing. Alexandru Cătălin Filip 

- student Andrei Tureac 

 

COMISIA DE ETICĂ ȘI DISCIPLINĂ 

- Prof.dr.ing. Andrea Cătălina Deaconescu  

- Conf.dr.ing. Ion Neagoe 

- Aj.progr. Maria Ghileanu 

- Student Slick A. Dan Andrei 

- Student Grindu M. Mădălina 

 

BIROUL PERMANENT DE ADMITERE 

- Ş.l.dr.ing. Cătălin Iulian Chivu – coordonator   
- Ş.l.dr.ing. Alexandru Cătălin Filip  
- Conf.dr.ing. Cristin Olimpiu Morariu 
- Ş.l.dr.ing. Magdalena Barbu  
- Ş.l.dr.ing.ec. Cătălin Gheorghe 
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