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11..  IInnttrroodduucceerree  

Facultatea de Tehnologia Construcției de Mașini - TCM s-a înființat prin HCM 791 din 10 

august 1964 în cadrul Institutului Politehnic din Brașov, debutând în anul universitar 1964 – 1965 

cu specializările Tehnologia construcției de mașini, Mașini-unelte și scule, Prelucrări la cald. 

Reflectând extinderea cantitativă și calitativă a domeniului Inginerie şi management, în anul 2010 

denumirea facultății s-a schimbat în cea actuală, Inginerie Tehnologică și Management Industrial. 

În 2014, Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial a sărbătorit 50 de 

ani de existență. Simpozionul aniversar, expoziția amenajată în holul aulei precum și scurtul istoric 

prezentat de decanul facultăţii au permis rememorarea anilor de la înființarea facultății. Aniversarea 

a fost onorată de prezența, alături de cadrele didactice și studenții proprii, a unor membri ai 

comunității academice ai universității noastre, reprezentanţi ai mediului socio‐economic şi invitaţi 

din alte centre universitare. După cuvântul de deschidere al rectorului Universităţii Transilvania, 

prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan, al prof. dr. ing. Sorin Câmpeanu, președintele Consiliului 

Național al Rectorilor, al prof. dr. ing. Gigel Paraschiv, ministru secretar de stat în Ministerul 

Educației Naționale, al rectorilor, prorectorilor, decanilor și președinților de senat din alte 

universități, au luat cuvântul cadre didactice pensionate sau în activitate, rememorând diferite etape 

din dezvoltarea facultății. Alături de acestea, aniversarea a fost marcată şi prin elaborarea şi apariţia 

Monografiei Facultăţii de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial, lucrare cu caracter 

istoric, literar, ştiinţific şi memorialistic.  

Structura Facultăţii cuprinde două departamente didactice: departamentul Ingineria 

fabricaţiei (care reuneşte colectivul Tehnologia construcţiilor de maşini şi colectivul Geometrie 

descriptivă şi grafică tehnică) şi departamentul Inginerie şi management industrial. 

 

22..  PPrroocceessuull  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  

În cadrul Facultăţii îşi desfăşoară activitatea programe de studii la nivel de licenţă, masterat 

şi doctorat, după cum urmează: 

 

Licenţă: 

Denumire program Capacitate şcolarizare 

Construcţii aerospaţiale (cu frecvenţă) 60 

Ingineria economică industrială (cu frecvenţă) 90 

Ingineria economică industrială (la distanţă) 100* 

Ingineria şi managementul afacerilor (cu frecvenţă) 60 

Ingineria şi managementul calităţii (cu frecvenţă) 60 

Maşini unelte şi sisteme de producţie (cu frecvenţă) 50* 

Tehnologia construcţiilor de maşini (cu frecvenţă) 120* 

*Capacitate de școlarizare majorată în anul 2015 în urma evaluărilor ARACIS 

 

Masterat: 

Denumire program Capacitate şcolarizare 

Ingineria fabricaţiei inovative (cu frecvenţă) 55 

Managementul calităţii (cu frecvenţă) 50 

Managementul afacerilor în industrie (cu frecvenţă) 60 

Ingineria proceselor de fabricație avansate (cu frecvență)* 20 

* Program acreditat ARACIS în anul 2015 
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Doctorat: 

Domeniul Inginerie industrială – 4 conducători de doctorat în activitate şi 10 conducători de 

doctorat pensionari; 

Domeniul Inginerie şi management – 5 conducători de doctorat în activitate. 

 

Rezultatele concursului de admitere pentru anul universitar 2015-2016, pentru programele 

de licență și masterat, sunt prezentate mai jos: 

Licenţă: 

Domeniul de 

licență 
Programul de studii 

C
a

p
a

ci
ta

te
a

  

d
e 

șc
o
la

ri
za

re
 

Nr. 

candidați 

înscriși 

 

Nr. 

candidați 

admiși 

 

Candidați 

înscriși / 

locuri 

bugetate 

Candidați 

înscriși / 

cifra de 

școlarizare 

Inginerie 

aerospațială 

Construcții 

aerospațiale 
60 88 38 3.28 1.37 

Inginerie 

industrială 

Tehnologia 

construcțiilor de 

mașini 

120 92 69 1.34 0.67 

Mașini unelte și  

sisteme de producție 
50 25 25 0.80 0.40 

Ingineria și 

managementul 

calității 

60 53 37 1.77 0.88 

Inginerie si 

management 

Inginerie economică 

industrială 
90 87 71 1.32 0.96 

Ingineria și 

managementul 

afacerilor 

60 64 40 2.13 1.07 

  TOTAL 440 394 280   

 

Domeniul de 

licență 
Programul de studii 

C
a

p
a

ci
ta

te
a

  

d
e 

șc
o
la

ri
za

re
 Nr. 

candidați 

înscriși 

 

Nr. 

candidați 

admiși 

 

Candidati 

inscrisi / 

locuri cu 

taxă 

Candidati 

inscrisi / 

cifra de 

scolarizare 

Inginerie si 

management 

Inginerie 

economică 

industrială - ID 

100 86 81 0.86 - 
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Masterat: 

Domeniul de 

licență 

Programul ul de 

studii 

C
a

p
a

ci
ta

te
a

  

d
e 

șc
o
la

ri
za

re
 

Nr. 

candidați 

înscriși 

 

Nr. 

candidați 

admiși 

 

Candidati 

inscrisi / 

locuri cu 

taxă 

Candidati 

inscrisi / 

cifra de 

scolarizare 

Inginerie 

industrială 

Ingineria fabricaţiei 

inovative 
55 56 54 1.40 1.02 

Managementul 

calităţii 
50 65 46 2.41 1.30 

Ingineria proceselor 

de fabricație 

avansate 

20 38 20 2.53 1.90 

Inginerie 

management 

Ingineria şi 

managementul 

afacerilor 

60 45 39 1.26 0.73 

 TOTAL 185 204 159   

 

Pentru toţi cei patru ani de studii, în cadrul programelor de licență și masterat gestionate de 

Facultatea ITMI își desfășoară activitatea un număr total de 1321 studenți, după cum urmează 

(situația la 31 decembrie 2015): 

 

Programul de studii 
Durata 

(ani) 

Anul de 

studiu 
Grupa Buget  Taxa 

LICENŢĂ 
     

Tehnologia Construcțiilor de Mașini 4 1 2151;2152 60 9 

Mașini-Unelte si Sisteme de 

Producție 
4 1 2251 

20 3 

Ingineria şi Managementul Calității 4 1 2351 30 7 

Construcţii Aerospaţiale 4 1 2651 20 19 

Inginerie Economică Industrială 4 1 2451,2452,2453 67 4 

Ingineria și Managementul 

Afacerilor 
4 1 2551 

30 8 

Tehnologia Construcțiilor de Mașini 4 2 2141;2142 29 0 

Mașini-Unelte si Sisteme de 

Producție 
4 2 2241 15 0 

Ingineria și Managementul Calității 4 2 2341 30 0 

Construcții Aerospațiale 4 2 2641 19 0 

Inginerie Economică Industrială 4 2 2441,2442,2443 63 0 

Ingineria și Managementul 

Afacerilor 
4 2 2541 29 0 

Tehnologia Construcțiilor de Mașini 4 3 2131;2132 43 1 

Mașini-Unelte si Sisteme de 

Producție 
4 3 2231 9 0 
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Ingineria și Managementul Calității 4 3 2331 24 0 

Construcții Aerospațiale 4 3 2631 25 1 

Inginerie Economică Industrială 4 3 2431,2432,2433 61 1 

Ingineria și Managementul 

Afacerilor 
4 3 2531 29 0 

Tehnologia Construcțiilor de Mașini 4 4 2121;2122 32 3 

Mașini-Unelte si Sisteme de 

Producție 
4 4 2221 8 5 

Ingineria și Managementul Calității 4 4 2321 31 2 

Construcții Aerospațiale 4 4 2621 18 3 

Inginerie Economică Industrială 4 4 2421,2422 39 9 

 Ingineria și Managementul 

Afacerilor 
4 4 2511 31 1 

TOTAL LICENTA IF  838  762 76 

IEI distanta 4 1 2454,2455,2456  69 

IEI distanta 4 2 2444,2445  67 

IEI distanta 4 3 2434,2435  34 

IEI distanta 4 4 2423  31 

TOTAL LICENTA ID  201  201 

TOTAL LICENTA (IF+ID)  1039 

MASTER         

Ingineria Fabricației Inovative 2 1 2951,2952,2953 40 15 

Ingineria Proceselor de Fabricatie 

Avansate 
2 1 2958 15 5 

Managementul Calității 2 1 2956,2957 27 19 

Managementul Afacerilor în 

Industrie 
2 1 2954,2955 36 2 

Ingineria Fabricației Inovative 2 2 2951,2952,2953 44 0 

Managementul Calității 2 2 2956,2957 39 2 

Managementul Afacerilor în 

Industrie 
2 2 2954,2955 38 0 

TOTAL MASTER 282 239 43 

TOTAL GENERAL  Licență (IF+ID)+ Master 1321 

 

 În ceea ce privește numărul de studenți doctoranzi în stagiu (31 decembrie 2015) care îşi 

desfăşoară activitatea în cadrul celor două domenii de doctorat, situaţia este următoarea: 

 

Nr. 

crt. 

Conducător de doctorat Domeniu de doctorat Doctoranzi in 

stagiu 

1 Prof.dr.ing. Cioară Gheorghe Inginerie industrială 1 
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2 Prof.dr.ing. Deaconescu Tudor Inginerie industrială 3 

3 Prof.dr.ing. Drăgoi Mircea Viorel Inginerie industrială 2 

4 Prof.dr.ing. Oancea Gheorghe Inginerie industrială 6 

5 Prof. dr. ing. Buzatu Constantin Inginerie industrială 3 

 TOTAL Inginerie industrială 15 

 

Nr. 

crt. 

Conducător de doctorat Domeniu de doctorat Doctoranzi in 

stagiu 

1 Prof.dr.ing. Calefariu Gavrilă Inginerie şi management 9 

2 Prof.dr.ing. Lupulescu Nouraş  

Barbu 

Inginerie şi management 3 

3 Prof.dr.ing. Mărăscu Klein 

Vladimir 

Inginerie şi management 4 

4 Prof.dr.ing. Nedelcu Anişor Inginerie şi management 7 

5 Prof.dr.ing. Boşcoianu Mircea Inginerie şi management 9 

 TOTAL Inginerie şi 

management 

32 

 

Prin urmare, numărul de studenţi doctoranzi ai facultăţii a fost 47, în uşoară scădere faţă de 

anul 2014, datorată lipsei programelor post-doctorale din Universitate. 

Având în vedere cifrele de mai sus, numărul total de studenţi ai facultăţii la 31 decembrie 

2015 a fost 1368. 

Dinamica numărului de studenți, prezentată mai jos, arată o scădere în anul 2015 faţă de 

anul 2014, datorată lipsei programelor post-universitare şi lipsei programelor post-doctorale din 

Universitate. 
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Avându-se în vedere cerinţele privind evaluarea periodică de către ARACIS a programelor 

de studii, s-au realizat Rapoartele de evaluare internă pentru programele de studii de licență cu 

frecvenţă Tehnologia construcţiilor de maşini (coordonator prof. dr. ing. Viorel DRĂGOI) şi 

Maşini unelte şi sisteme de producţie (coordonator prof. dr. ing. Ioan CRISTIAN), precum şi pentru 

programul de licenţă – învăţământ la distanţă Inginerie economică industrială (coordonator s.l. dr. 

ing. Cătălin CHIVU). 

În urma vizitelor comisiilor ARACIS şi a derulării procedurilor specifice, toate cele trei 

programe de studii au primit calificativul „încredere” şi o majorare a capacităţilor de şcolarizare 

după cum urmează:  

- programul Tehnologia construcţiilor de maşini de la 100 la 120 

- programul Maşini unelte şi sisteme de producţie de la 35 la 50 

- programul Inginerie economică industrială – ID de la 90 la 100 

De asemenea au continuat activitățile de actualizare a documentelor pentru evaluarea internă 

a celor trei programe de studii de masterat ale facultății: Ingineria fabricației inovative, 

Managementul afacerilor în industrie şi Managementul calității. 

 Acțiunile întreprinse pentru implementarea Cadrului naţional al calificărilor în învăţământul 

superior pentru cele trei programe amintite mai sus s-au materializat prin actualizarea grilelor 1 şi 2, 

precum şi prin stabilirea ocupaţiilor conform COR.  

O acţiune cu impact major în structura programelor de studii ale Facultăţii a fost înfiinţarea 

noului program de master Ingineria proceselor de fabricație avansate în cadrul departamentului 

Ingineria fabricaţiei, cu o capacitate de şcolarizare de 20 de locuri.  

Procesele didactice ale programului de studii Inginerie economică industrială - ID s-au 

realizat pe baza principiilor învăţământului la distanţă, comunicarea bidirecţională şi activităţile de 

tip teste, teme de control derulându-se prin intermediul platformei eLearning. Au fost elaborate noi 

materiale de studii ce respectă tehnologia ID şi au fost implementate noi cursuri pe platforma 

eLearning a programului de studii Inginerie economică industrială - ID. Activităţile didactice 

aferente programului de studii amintit mai sus au fost monitorizate prin vizite efectuate de către 

coordonatorul programului de studii şi reprezentantul ID pe facultatea în lunile martie şi mai 2015. 

De asemenea, a fost organizată o sesiune de instruire pe platforma eLearning, a cadrelor didactice 

ce derulează activităţi pentru programul de studii Inginerie economică industrială - ID.  

S-au efectuat vizite / excursii de studii cu studenţii diverselor programe de studii, în vederea 

îmbogăţirii cunoştinţelor studenţilor, corelării activităţilor didactice cu cerinţele mediului economic, 

promovării programelor de studii şi a studenţilor în vederea angajării acestora în companiile vizitate 

(S.C. Stabilus Braşov, S.C. Schaeffler Braşov, S.C. Autoliv Braşov, S.C. ELMAS S.R.L. Braşov. 

ş.a.). 

Practica studenţească a fost organizată în mediul industrial atât sub îndrumarea unui cadru 

didactic asociat specializat (ing. Alexandru Dinescu) cât şi prin încheierea de convenţii de 

colaborare sau actualizarea celor existente, cu companii locale şi naţionale de profil, după cum 

urmează:  

 

Situaţia convenţiilor de practică 

Nr. 

crt. 

Domeniul de licenţă/                                      

Program de studiu 

Anul de 

studiu 
Compania/instituţia 

1 

Inginerie Industrială/Inginerie și 

Management/Toate programele de 

studii 

II ÷ IV S.C. METROM S.A 

2 

Inginerie Industrială/Inginerie și 

Management/Toate programele de 

studii 

II ÷ IV I U S Brașov - Romania 
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3 

Inginerie Industrială/Inginerie și 

Management/Toate programele de 

studii 

II ÷ IV 
S.C. ORGANE DE 

ASAMBLARE S.A. 

4 Inginerie Industrială/T.C.M., IMC II ÷ IV S.C. NEPTUN S.A. Câmpina 

5 Inginerie Aerospațială/C.A. II ÷ IV SC EUROCOPTER ROMANIA  

6 
Inginerie Industrială/Inginerie și 

Management/IEI, MUSP 
II-III SC ELMAS SA 

7 
Inginerie Industrială/Inginerie și 

Management/IEI, MUSP 

II-III 
SC DTR DRAXLMAIER SRL 

8 

Inginerie Industrială/Inginerie și 

Management/Toate programele de 

studii 

II ÷ IV 
SC  PROROMAN SA 

9 

Inginerie Industrială/Inginerie și 

Management/Toate programele de 

studii 

II ÷ IV 
SC STAR EAST PET SRL 

10 

Inginerie Industrială/Inginerie și 

Management/Toate programele de 

studii 

II ÷ IV 
SC ROLEM SRL  

11 

Inginerie Industrială/Inginerie și 

Management/Toate programele de 

studii 

II ÷ IV 
SC CARFIL SA 

 

Au fost elaborate noi materiale de promovare sub formă de postere, afişe şi pliante (fiecare 

Departament având realizate câte un astfel de set), materiale distribuite atât în liceele în care s-a 

realizat promovarea. 

Promovarea programelor de studii s-a realizat şi prin intermediul Comisiei de recrutare 

organizată la nivelul facultății. Această comisie a realizat, împreună cu conducerile celor două 

departamente ale Facultății, materializarea planului Campaniei de recrutare 2015, plan ce conținea 

promovarea programelor de studii de licență și de masterat coordonate de Facultatea ITMI, 

planificarea de vizite ale cadrelor didactice și ale studenților la liceele din Brașov și județele 

limitrofe / vizite ale elevilor de liceu din clasele a XI și a XII în laboratoarele departamentelor.  

În vederea dezvoltării dimensiunii europene a procesului de învăţământ, facultatea a fost 

implicată în programul ERASMUS prin activităţile specifice desfăşurate în special de studenţi: 

 

Anul universitar Număr studenţi outgoing Număr studenţi incoming 

2015-2016 10 mobilităţi de studiu 

(Portugalia – 3; Danemarca – 3; Serbia 

– 4) şi 2 mobilităţi de plasament practic 

(1 – Danemarca; 1 – Germania) 

4 mobilităţi de studiu (2 – 

Turcia; 2 – Serbia) 

  

33..  AAccttiivviittaatteeaa  ddee  cceerrcceettaarree  şşttiiiinnţţiiffiiccăă    

Cercetarea ştiinţifică s-a desfăşurat în cadrul celor două centre de cercetare ale facultăţii - 

centrul de cercetare Tehnologii şi Sisteme Avansate de Fabricaţie, aferent Departamentului 

Ingineria Fabricaţiei şi centrul de cercetare Inginerie Economică şi Sisteme de Producţie, aferent 

Departamentului Inginerie şi Management Industrial. 

Departamentul IF al facultăţii a colaborat, împreună cu Departamentul de Ingineria 

Fabricaţiei al Universităţii Tehnice din Cluj şi cu Departamentul de Tehnologia Construcţiei de 

Maşini al Universităţii Tehnice Ghe. Asachi din Iaşi, în vederea organizării în comun a conferinţei 

internaţionale Innovative Manufacturing Engineering IManE 2015 (http://www.imane.ro).  
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Colectivul de Geometrie Descriptivă și Grafică Tehnică din cadrul Departamentului IF al 

facultăţii a participat la organizarea la Brașov, în cadrul Universității Transilvania, a conferinţei 

internaţionale International Conference on Engineering Graphics and Design  ICEGD2015  în 

perioada 11-13 iunie 2015. 

Un rol important în diseminarea rezultatelor cercetărilor efectuate de cadrele didactice din 

facultate dar nu numai,  l-a avut şi revista RECENT, acreditată CNCSIS B+ şi indexată în bazele de 

date Index Copernicus Journal Master List şi ULRICH’S Periodicals Directory. Revista a ajuns la 

nr. 46 (vol.16), fiind în al șaisprezecelea an de apariţie neîntreruptă.  

O parte a cadrelor didactice din cele două departamente a efectuat activităţi de cercetare 

ştiinţifică în cadrul unor granturi sau contracte cu diferiţi parteneri: 4 contracte obţinute/derulate 

prin competiţii internaţionale, 1 contract obţinut/derulat prin competiţii naţionale, 8 

proiecte/contracte de cercetare/consultanţă/servicii tehnice, tehnologice încheiate direct cu entităţi 

din ţară. Au fost depuse 2 proiecte în cadrul competiţiilor de granturi, ele obținând minimum 75% 

din punctajul maxim posibil al competiției. 

 Contracte obţinute/derulate prin competiţii internaţionale 

 CRU - Mise en place dun reseau regional de centres de reussite universitaire, Oancea 

Ghe., Pârv L. 

 Reinforcement des relations universite-millieu socio-economique, Părv L. 

 Program european sectorial ERASMUS, Contract nr. 6/31.05.2012, Filip A., Pârv L. 

 Expanding the Research and Innovation Capacity in Cultural Heritage Virtual Reality 

Applications – eHeritage, Voinea D. 

 Contracte obținute/derulate prin competitii nationale  

 Proiect:System for diagnosis and therapy of spine diseases (Sistem de diagnosticare si 

terapie a afectiunilor coloanei vertebrale) - SPINE - ctr 227/2014, Voinea D. 

 Proiecte/contracte de cercetare/consultanţă/servicii tehnice, tehnologice şi culturale, încheiate 

direct cu entităţi din ţară 

 Cercetări privind fabricarea inovativă a reperelor destinate motoarelor electrice 

(Contract cu terţi 17767/11.12.2013), Filip A. 

 Cercetari privind tehnologii si variante constructive pentru diferite componente de 

racheta (Contract cu terţi 10032/02.09.2015), Barbu M., Calefariu G., Florescu A., 

Gheorghe C., Pisarciuc C., Sârbu F., Barabaș S. 

 Cercetări privind starea funcțională si refacerea performantelor a doua utilaje 

tehnologice de complexitate ridicata, aflate in procesul de producție militara la SC 

CARFIL SA si studiul posibilității utilizării acestora in fabricația curenta (Contract cu 

terţi 3464/24.03.2015), Barbu M., Calefariu G., Florescu A., Găvruș C., Gheorghe C., 

Pisarciuc C., Sârbu F., Barabaș S, Vasiloni M. 

 Optimizări, testări si execuţie repere din industria auto (Contract cu terţi 

16830/30.10.2012), Oancea Ghe., Udroiu R. 

 Cercetări privind valoarea de piata a cuprului izotopic (Contract cu terţi 

10859/24.07.2012), Dițu V., Barbu M., Calefariu G., Florescu A., Gheorghe C., 

Pisarciuc C., Sârbu F., Barabaș S. 

 Cercetări privind cererea, oferta si pretul unitar pe piata cuprului izotopic (Contract cu 

terţi 10858/24.07.2012), Dițu V., Barbu M., Calefariu G., Florescu A., Gheorghe C., 

Pisarciuc C., Sârbu F., Barabaș S. 

 Cercetări teoretice si aplicative privind realizarea unui stand destinat fazei de 

programare si testare a modulului electronic de timp ETF- 2T (Contract cu terţi 

6742/15.06.2015) Chivu Ct., Chivu Catrina 

 Studii, analize și testări (Contract cu terţi 5651/15.05.2015), Drăgoi M.V. 

 

http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5046
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/Search/fullCitation.asp?tab=1&navPage=1&serial_uid=693050&issn=15820246#AdditionalTitleInfo
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 Iniţiativa în atragerea de fonduri de cercetare prin proiecte depuse în competiţii de 

granturi, dacă propunerea de proiect a obtinut minimum 75% din punctajul maxim posibil 

al competitiei sau iniţiativa de acreditare/reacreditare laboratoare RENAR  

 Proiect: EX-LIST / H2020 - TWINN – 2015, Oancea Ghe. 

 Proiect: Quality makes a difference, Pârv L. 

 

In 2015 au efectuat mobilități CEEPUS în cadrul rețelelor RS 0304 şi PL 0033 următoarele 

cadre didactice: 

1. Drăgoi Mircea Viorel la University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 

Department of Mechanism and Machine Design şi la Slovak University of Technology in 

Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology STU 

2. Oancea Gheorghe la University of Nyíregyháza, Engineering and Agriculture Faculty şi 

la Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology 

STU 

3. Filip Alexandru la University of Nyíregyháza, Engineering and Agriculture Faculty și 

la Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology 

STU 

Cercetarea ştiinţifică doctorală s-a desfăşurat în cadrul Şcolii doctorale interdisciplinare  

precum şi în cadrul celor două Centre de cercetare ale facultăţii iar rezultatele s-au materializat prin 

susţinerea unui însemnat număr de examene de specialitate, de referate ştiinţifice precum şi prin 

finalizarea prin susţinerea publică a unui număr de 4 teze de doctorat, conform tabelului de mai jos. 

Trebuie subliniat aspectul pozitiv al validării tuturor tezelor de către comisiile CNATDCU de 

specialitate. 

 

Conducător doctorat Teze finalizate 

Prof.dr.ing. Calefariu Gavrilă 1 

Prof.dr.ing. Lupulescu Nouraş  Barbu 2 

Prof.dr.ing. Nedelcu Anişor 1 

TOTAL 4 

 

O parte a cadrelor didactice din cele două departamente au participat în calitate de membru, 

în comisii de îndrumare doctorat, sau au fost numiți referenți în comisii de doctorat sau abilitare. De 

asemenea, o parte a cadrelor didactice din cele două departamente au participat în calitate de 

referent, la recenzarea de articole în publicații ISI și BDI. 

În cadrul departamentelor facultăţii s-au popularizat (aviziere departamente, discuţii directe, 

redirecţionări e-mailuri etc.) conferinţele internaţionale de prestigiu din ţară şi din străinătate în 

vederea participării cadrelor didactice, cercetătorilor, masteranzilor şi doctoranzilor din facultate. 

Validarea rezultatelor cercetării ştiinţifice ale cadrelor didactice şi cercetătorilor s-a realizat 

prin forme diverse: peste 140 articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate sau la diverse 

conferinţe ştiinţifice (5 articole publicate în reviste recunoscute la nivel internaţional, cotate ISI 

Web of Science, peste 85 articole publicate în reviste BDI recunoscute de comisiile CNATDCU de 

specialitate, 18 articole publicate in reviste româneşti recunoscute de CNCSIS- categoria B+, peste 

24 lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor conferinţe internaţionale, cu comitet de recenzori, 9 

lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor conferinţe naţionale/internaţionale),  un capitol în 

volum colectiv publicat la o editură internațională de prestigiu recunoscută de comisia CNATDCU 

de specialitate, 11 monografii/cărţi de specialitate publicate la edituri naţionale, recunoscute 

CNCSIS, o editare/coordonare de volume în edituri internaționale recunoscute de comisiile 

CNATDCU de specialitate, 3 suporturi de curs publicate în editură, 2 brevete de invenție eliberate, 

2 rezumate de brevet publicate in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala şi 2 rezumate de 

brevet publicate în publicaţii oficiale internaţionale în domeniul brevetelor. De asemenea, ca şi o 

recunoaştere a valorii ştiinţifice a lucrărilor elaborate, au existat peste 100 citări ale publicaţiilor 
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unor cadre didactice şi cercetători din facultate. Un număr de 2 articole care au fost raportate BDI în 

2014 au fost indexate ISI  Web of Science in 2015. 

 Monografii, cărţi de specialitate cu conţinut original, capitole în volume colective, traduceri de 

carte, publicate la edituri internationale de prestigiu recunoscute de comisiile CNATDCU de 

specialitate 

 Folea M., Chapter 14 Producing Nanograin Surface Layers by Friction Stir Processing 

(Milena Folea, Adriana Roman, Cecile Langlade, Daniel Schlegel, Eric Gete, 

Dominique Charmoret) pp. 333-356, Editura:NOVA SCIENCE PUBLISHERS. 

 Monografii, tratate originale, cărţi de specialitate cu conținut original, capitole în volume 

colective, traduceri de carte, publicate la edituri naționale, recunoscute CNCSIS, inclusiv in 

format electronic.  

 Chicoş L.A., Vasiloni M., Sisteme CAM Teorie şi aplicaţii în PowerMILL. Editura 

Universităţii Transilvania din Braşov. 

 Dumitraşcu A. E., Nedelcu A., Managementul calităţii mediului, Editura Lux Libris. 

 Eftimie N., Bazele controlului statistic al calității, Volumul 1, Editura Universităţii 

Transilvania din Braşov. 

 Neagoe I., Tehnologii inovative de deformare plastică la rece, Editura Universităţii 

Transilvania din Braşov 

 Pârv L., Managementul datelor în ingineria inovativă, Editura Universităţii Transilvania 

din Braşov 

 Pârv L., Managementul productiei. Teorie si aplicatii erp, Editura Universităţii 

Transilvania din Braşov 

 Păunescu T., Metode numerice în ingineria fabricației, Editura Universităţii 

Transilvania din Braşov 

 Lepadatescu B., Popa L., Buzatu C-tin, Automatizarea proceselor tehnologice 

industriale, MATRIX ROM 

 Boncoi Ghe., Calefariu G., Barbu M., Managementul proceselor şi al sistemelor de 

asamblare şi montaj, Editura LUX LIBRIS. 

 Cioara R., Prese mecanice cu manivelă, Matrix Rom 

 Găvrus C.., Managementul vanzarilor, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 

 Editarea/coordonarea de volume în edituri internaţionale recunoscute de comisiile CNATDCU 

de specialitate 

 Oancea Ghe., Innovative Manufacturing Engineering 2015 Editura:Trans Tech 

Publication-TTP, coordonare: Chapter 7: Practice Use of CAD/CAM/CAE 

Technologies in Designing of Machines and Mechanisms (244 pagini) 

 Suport nou de curs, publicat în reprografie sau editură, inclusiv în format electronic 

 Limbăşan G., Simularea si modelarea sistemului om masina, Editura Universitatii 

Transilvania din Brasov 

 Nedelcu A., Tehnologia construcţiilor de maşini, LUX LIBRIS 

 Chivu Catrina, Ingineria şi Managementul Mediului, Editura Universitatii Transilvania 

din Brasov 

 Brevete naţionale (OSIM) / produse noi cu drept de proprietate intelectuală, inclusiv creatii de 

artă, literatură, muzică etc.  

 Cioară R., Pisarciuc C., Mărăscu-Klein V., Cioară T.R., Bilă pentru rulmenţi grei, 

Brevet de invenţie eliberat – Hotărâre nr. 4/62 din 27.02.15: acordare BI Rezumat 

publicat în BOPI 8/2010 – Secţiunea Invenţii&Site-ul&ISI WEB of Knowledge 2010 2. 

BI RO 125679/30.06.15 (CBI A/00117/04.02.09) 

 Cioară R., Crețul M. A., Pisarciuc C., Cioară T. R.,  Procedeu, sculă şi maşină pentru 

expandat tablă, cu mişcare principală de oscilaţie,  Brevet de invenţie eliberat – 

Hotărâre nr. 4/194 din 30.07.15: acordare BI Rezumat publicat în Rez. BOPI 7/2010 – 
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Secţ. Invenţii& Site-ul ISI WEB of Knowledge 2010 7. BI RO 125588/30.10.2015 (CBI 

A/00116/04.02.2009). 

 Rezumat de brevet publicat in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala 

 Roșca D. M., Folea M. F., Arbore canelat pentru poziţionarea şi antrenarea în mişcare 

de rotaţie a componentelor frezelor cu alezaj, Rezumat de brevet publicat in Buletinul 

Oficial de Proprietate Industriala BOPI 12/2015 – Secţiunea Invenţii & Espacenet 2015, 

A/00492/10.07.15 (BI RO 130751A0). 

 Deaconescu T. I., Deaconescu A. C., Negrea D., Sistem de prehensiune paralel cu două 

bacuri, asimetric, acţionat cu muşchi pneumatici, Rezumat publicat în BOPI 6/2015 – 

Secţiunea Invenţii & Espacenet 2015 9. CBI A/00246/31.03.14 (BI RO 130331A0)  

 Rezumat de brevet publicat în publicaţii oficiale internaţionale în domeniul brevetelor 

 Roșca D. M., Folea M. F., Key Shaft For Positioning Arbor-Type Mill Components 

And Driving Them Into Rotation.  

 Deaconescu T. I., Deaconescu A. C., Negrea D., Parallel Asymmetrical Prehension 

System With Two Wedge Grips, Actuated By Pneumatic Muscles. 

 

În urma analizelor efectuate în cadrul departamentelor şi Consiliului facultăţii referitoare la 

situaţia punctajelor din fişele FRACS 2015 (situaţia la 21 martie 2016), s-au constatat o serie de 

aspecte: 

- Plasarea facultăţii pe locul 8 din 18  

- Plasarea departamentelor facultăţii pe locurile 12 (IMI), respectiv 16 (IF) din 30. 

- Existenţa unui cadru didactic cu punctaj 0 în departamentul IF. 

O privire sintetică a ierarhizării facultăţii respectiv departamentelor în funcţie de punctajele 

FRACS (comparativ cu celelalte facultăţi respectiv departamente) relevă o situaţie mai bună în 

comparaţie cu anii anteriori: 

 

8

11

16

8

11

15

24

16

18

20
19

12

0

5

10

15

20

25

30

2012 2013 2014 2015

FITMI

DIF

DIMI

 
 

 

În urma analizelor efectuate în cadrul departamentelor s-a propus o serie de măsuri prin care 

activitatea de cercetare a fiecărui cadru didactic, cercetător şi doctorand, pe de o parte, dar şi a celor 

două departamente care însumează rezultatele individuale, să se îmbunătățească în continuare la un 

nivel de calitate mai ridicat. 
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44..  PPaarrtteenneerriiaattuull  ccuu  ssttuuddeennțțiiii    

Activitățile prezentate în continuare, referitoare la studenți, s–au desfășurat sub deviza 

obiectivului strategic „Dezvoltarea unor relații de parteneriat real și activ cu studenții”. 

Statutul de student a fost obținut în urma concursului de admitere din sesiunile iulie- 

septembrie 2015, concurs care s-a desfășurat corect și fără incidente, având ca urmare ocuparea 

tuturor locurilor bugetate repartizate dar și a unui număr de locuri cu taxă. 

Încă de la începutul anului universitar, preocuparea facultăţii pentru oferirea celor mai bune 

condiții s-a materializat în repartizarea studenților în cămine cu respectarea strictă a Regulamentului 

privind organizarea şi funcționarea căminelor studențești, fiind satisfăcute toate solicitările. 

Alte activități derulate în facultate, cu respectarea regulamentelor în vigoare ce pot fi 

menționate: acordarea burselor studențești, recompensarea studenților cu rezultate bune în 

activitatea didactică prin acordarea de bilete în tabere, Gala șefilor de promoției 2015 și premierea 

câștigătorilor Sesiunii cercurilor științifice studențești 2015. 

Studentul Angi NORBERT, anul IV CA, a fost desemnat câștigător al Bursei de excelență 

Transilvania 2015, precum și al unui proiect cu susținere financiară din partea Universității 

Transilvania din Brașov. 

Majoritatea cadrelor didactice au folosit resursele noilor tehnologii (e-mail, platforma e-

learning, bibliografie, resurse în format electronic și dialog cu studenții) și materiale auxiliare, de la 

tablă, la flipchart și videoproiector. De asemenea, s-a realizat monitorizarea comunicării 

bidirecționale între studenții programului de studii ID și coordonatorii de disciplină, respectiv tutori. 

Există coordonatori ai programelor de studii şi tutori pentru fiecare an de studii, iar cadrele 

didactice au ore de permanență la dispoziția studenților și personalizează îndrumarea la cererea 

studentului. 

În lunile iunie– iulie 2015 și decembrie 2015 – ianuarie 2016 s-a derulat procesul de aplicare 

a procedurii de evaluare a activităţii didactice de către studenţii Facultăţii ITMI. În acest sens, 

fiecare Departament a stabilit criteriile pe baza cărora au fost selectate cadrele didactice ce au fost 

evaluate în anul acesta.  

Procesul a fost gestionat de către cele două Departamente, studenţii fiind îndrumaţi de 

coordonatorii programelor de studii şi de tutorii fiecărui an. Pentru programele de studii de la forma 

cu frecvență evaluarea a fost realizată prin intermediul portalului universităţii, iar pentru studenţii 

de la forma învățământ la distanță, prin intermediul platformei eLearning a programului de studii. 

După finalizarea procesului de evaluare şi primire a rapoartelor centralizate de la Biroul de 

Asigurarea Calităţii din cadrul Universităţii, fiecare Departament a comunicat tuturor părţilor 

implicate rezultatele evaluărilor şi s-a elaborat planul de măsuri. 

Activitățile didactice ale studenților au fost dublate de cele științifice, materializate prin 

organizarea în mai 2015 a Sesiunii cercurilor științifice studențești. La această manifestare, 

organizată pe 6 secțiuni: Secțiunea 1: Informatizare tehnologică în ingineria industrială; Secțiunea 

2: Tehnologii de fabricație, echipamente tehnologice și ingineria calității în construcția de mașini; 

Secțiunea 3: Inginerie aerospațială; Secțiunea 4: Inginerie Economică Industrială; Secțiunea 5: 

Mașini – unelte și sisteme de producție; Secțiunea 6: Grafică pe calculator, Geometrie Descriptivă, 

Desen Tehnic, s-au înscris 83 studenți cu 78 de lucrări științifice. Lucrările care au obținut premiul 

I, la nivelul fiecărei secțiuni, au fost publicate într-un volum.  

La data de 14 mai 2015, în Aula Sergiu T. Chiriacescu a avut loc Conferința absolvenții în 

fata companiilor - AFCO 2015. Facultatea ITMI a fost reprezentată de 11 studenți. Tot cu această 

ocazie au fost premiați studenții care au realizat cele mai bune lucrări, iar  studentul Angi 

NORBERT, anul IV CA, a fost desemnat câștigător la secțiunea I – Inginerie mecanică, Inginerie 

tehnologică și Inginerie economică. 

De asemenea, studenții au fost antrenați în diferite activități sociale, educative și de orientare 

în carieră (Prezentare MIELE Tehnica SRL, prezentare INA Schaeffler, prezentare 

CONTINENTAL Romania SRL, prezentare AUTOLIV Romania SRL, prezentare Draexlmaier 
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Group, programul „Schaeffler Trainee”, burse private de excelență INA Schaeffler, Începeți viitorul 

cu HUTCHINSON!; Concursul Facultatea mea, concursul Împreună pentru universitate, proiectul 

Student – BAC (Becuri, Apă și Curățenie).  

S-au organizat activități sociale, educative și sportive în cadrul căminelor studențești: 

participarea la Marele Cros al Universității Transilvania, participarea la Colina League Cup, 

participarea la programul Săptămâna curățeniei la complexul studențesc Colină; Zilele 0 

Universitatea Transilvania din Brașov, precum și Balul bobocilor din Universitatea Transilvania din 

Brașov. 

În perioada 18.11 – 19.11.2015 s-au desfășurat alegeri pentru reprezentanții studenților în 

Senatul universității și în Consiliul facultății ITMI. Cu această ocazie, conducerea Facultății ITMI a 

sprijinit acest demers al studenților prin identificarea unui spațiu adecvat desfășurării alegerilor, 

prin punerea la dispoziția studenților a materialelor necesare pentru realizarea cabinelor de vot și 

prin asigurarea interfeței dintre Comisia Electorală Centrală și Comisia Electorală pe facultatea 

ITMI. 
 

5. Dezvoltarea resurselor umane   

La 31 decembrie 2015, în cadrul facultăţii şi-au desfăşurat activitatea 43 de cadre didactice 

(faţă de 51 în 2012), 2 cercetători (faţă de 1 în 2012) şi 13 angajați personal didactic-auxiliar (faţă 

de 15 în 2012), în cadrul celor două departamente şi a secretariatului Facultăţii: 

 

Categoria DIF DIMI Decanat 

Cadre didactice total 28 15 0 

Profesor 7 6 0 

Conferenţiar 10 4 0 

Şef lucrări 10 5 0 

Asistent 1 0 0 

Personal auxiliar 5 4 4 

Cercetători 1 1 0 

TOTAL 34 20 4 

TOTAL PERSONAL 58 

 

Avându-se în vedere strategia constantă a conducerii universităţii exprimată şi în Raportul 

Rectorului privind starea universităţii rămâne în continuare o prioritate a conducerii facultăţii  

îndeplinirea condiţiilor de promovare de către cadrele didactice existente precum şi selecţia 

riguroasă a noilor angajaţi. 

A continuat actualizarea bazei de date referitoare la cadrele didactice ale facultăţii care 

vizează vechimea şi competenţele profesionale, în vederea analizării dinamicii resursei umane 

didactice. De asemenea, a continuat actualizarea bazei de date referitoare la personalul tehnico-

administrativ care vizează vechimea şi competenţele profesionale, în vederea analizării dinamicii 

resursei umane nedidactice şi întocmirii unor fişe de post centrate pe profesionalism. 

 S-au asigurat condiţii decente de muncă şi desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor 

academice şi s-au realizat la termenele prevăzute activităţile de instruire a cadrelor didactice şi a 

personalului TESA în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prevenirii şi stingerii incendiilor şi 

situaţiile de urgenţă. 

 

Material prezentat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Inginerie Tehnologică şi 

Management Industrial din 17.03.2016 

 

Prof.dr.ing. Vladimir Mărăscu-Klein, 

Decan 


