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ANALIZA ÎNDEPLINIRII 

PLANULUI OPERAŢIONAL ASUMAT PENTRU ANUL 2016 

Capitole, obiective şi prevederi în planul operaţional 2016 Stadiul îndeplinirii 

1. Obective strategice  

I. Pregătirea studenţilor în domeniile ingineriei autovehiculelor, 

ingineriei mecanice respectiv mecatronicii  şi  roboticii la nivelul 

exigentilor din Comunitatea Europeană. În realizarea acestui obiectiv în 

anul 2016 misiunea facultăţii  este în concordanţă cu Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 şi  constă în  pregătirea de absolventi care să asigure 

servicii de calitate la standardele Uniunii Europene şi  care să se  poată 

materializa în cadrul unui proces de sincronizare cu realităţile 

învăţământului superior european, dar şi  cu direcţiile de schimbare ale 

acestuia. Se va continua procesul de reformulare a competenţelor pe care 

studenţii trebuie să le  demonstreze la sfârşitul fiecărui curs şi de 

restructurare a activităţii   şi a cursurilor, ţinând cont de curriculum 

universitar din spatiul Uniunii Europene.    

Se vor continua colaborarile / dezbaterile între diferitele specializări ale 

facultăţii  noastre şi  ale altor facultăţi cu acelaşi profil, din tara, în vederea 

perfectionarii programelor de studii. Fiecare departament şi  centru de 

cercetare  va stabili o relatie permanenta, de parteneriat, cu cel putin un 

departament cu acelaşi profil de la o universitate din vestul Uniunii 

Europene.  

Facultatea îşi propune formarea profesională şi dezvoltarea individuală a 

studenţilor ca practicieni reflexivi, cu abilităţi de lucru în echipe 

interdisciplinare, capabili să raspundă complexităţii educaţiei, vieţii sociale 

şi  exigentelor viitoare şi să contribuie la ameliorarea calităţii serviciilor 

oferite atât de instituţiile tradiţionale, cât şi de alte medii. 

 Absolvenții programelor de studii universitare de licenţă şi studiilor 

universitare de master dobândesc competenţe conform specificațiilor RNCIS și 

COR. Lista acestor competențe, ale absolvenților învăţâmântului tehnic superior 

din Facultatea de Mecanica, aprobată de Consiliul facultății, este în sincronizare cu 

lista competențelor  dobândite în universitatile europene de profil.  

 S-au consolidat colaborările dintre departamentele  facultăţii cu 

departamente din universități similare din cadrul Uniunii Europene, dar și din 

afara spatiului european. Astfel, Departamentul de Inginerie Mecanică 

Mecatronică și Robotică din cadrul Facultatii de Mecanică are colaborări, atât pe 

partea științifică cât și pe cea  didactică, cu: Departamentul de Robotică de la 

Academia Militară din Belgia, cu Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate din Lyon, 

Franţa, cu Universitatea Blaise Pascal si Institutul Francez de Mecanica Avansata 

(IFMA) Clermont-Ferrand din Franta, cu Vrije Universiteit Brusse, Belgia, cu 

Universita degli Studi di Palermo, Italia, de asemenea cu Politecnico di Torino, 

Italia, Minho University, Guimaraes, Portugalia, Universitatea HTW-Germania, 

iar Departamentul de inginerie mecanica și autovehicule rutiere cu: University of 

Roma 1 “La Sapienza”, University Henri Poincare Nancy 1, LEMTA – ENSEM., 

Facultatea Inginerie Agrară şi Transport Auto din cadrul Universităţii Agrare de 

Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova, Catedra Procese Aparate 

Tehnologie a Panificaţiei şi a Cerealelor din cadrul  Facultatii de Tehnologie şi 

Management în Industria Alimentara   de la  Universitatea Tehnica a Moldovei din 

Chişinău. 

Realizare 100%. 
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II. Echilibrarea bugetului de venituiri şi  cheltuieli .  

Se au în vedere urmatoarele: 

o o politica educaţională care să conducă la îmbunătăţirea 

promovabilităţii studenţilor  scolarizaţi în anii I şi  II; (pentru anul I 

la un  procent  de minimum 80%, iar a celor şcolarizati în anul II la 

un procent de minium 90% din numarul studenţilor prezenţi la 

examen); 

o atragerea unui număr cât  mai mare de studenţi,  pentru ciclul de 

învăţământ de licenta şi   de absolventi pentru ciclul de învăţământ 

de master; 

o creşterea ponderii finanţărilor  din sectorul extrabugetar; 

o adoptarea soluţiilor privind structura de personal  în conformitate cu 

situaţia bugetului de venituri şi  cheltuieli al facultăţii. 

 

 

 În scopul echilibrării bugetului de venituri şi cheltuieli s-a practicat o 

politică educaţională prin care să se îmbunătăţească promovarea studenţilor din 

anul I în anul II (293 promovați din 407  înmatricilati la 1 oct 2015, reprezentând 

71%) şi din anul II în anul III de studii ( 234 din 245  înmatricilati la 1 oct 2015, 

reprezentând 95,5%). 

             În schimb avem şi discipline la care procentul de promovabilitate este mai 

mic de 60%. 

 

 La admitere, în iulie și septembrie 2016, au fost admiși, peste numarul 

alocat inițial pentru licentă,  61 candidați pe locurile subvenționate și 25 candidati 

în regim cu taxă, iar pentru studiile universitare de master , 4 candidati peste 

numarul alocat inițial,  pe locurile subvenționate și 36 candidati în regim cu taxă. 

Realizare 95 % 

2. OFERTA EDUCATIONALA 
 

2.1  Întocmirea şi actualizarea planurilor de învăţământ în concordanţă cu 

cerinţele ARACIS şi a modificărilor legislative 

Termen: permanent. Răspunde: decanul facultăţii, 

prodecanul cu activitatea didactică, prodecanul cu asigurarea 

calităţii. 

2.2 Evaluarea periodică a programelor de studii, conform legislaţiei în 

vigoare şi a normelor  ARACIS privind  acreditarea programelor de studiu 

din învăţământului superior. 

Termen: permanent. Răspunde: decanul facultăţii, 

prodecanul cu activitatea didactică. 

2.3   Dezvoltarea de noi specializări pentru ciclul de masterat  în concordanţă 

cu cerintele pieţii muncii şi  cu posibilitățile educaţionale ale Facultăţii  de 

Mecanica. 

Termen: permanent. Răspund: decanul facultăţii, 

prodecanul cu activitatea didactică şi  directorii  de departamente. 

2.4  Dezvoltarea de cursuri postuniversitare. 

        Termen: permanent. Răspund: decanul facultăţii, prodecanul 

 În anul 2016 nu a fost programat pentru evaluare periodică, conform 

programarii ARACIS, nici unul din programele  de studii. 

 

 În anul 2016 nu a fost necesatră modificarea planurilor de învățământ. În 

schimb s-au facut propuneri și  obsrervații la solicitarile ARACIS privind 

Standardele specifice de acreditare pentru domeniile Inginerie mecanică 

Mecatronică și robotică și respectiv ingineria autovehiculelor.  

 

 S-a reușit acoperirea tuturor specializărilor de master acreditate cu minim 

20 de studenți, număr necesar pentru susținerea financiară a specializării 

respective.  

 Schimbarea legislației în domeniul transporturilor, a condus la anularea 

acțiunii de organizare a cursurilor de formare continuă postunuversitară în 

colaborare cu ARR. 
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cu activitatea didactică, prodecanul cu asigurarea calităţii şi  

directorii  de departamente. 

2.5 Îmbunătăţirea activităţilor aplicative de practică, prin efectuarea acesteia 

în timpul semestrului de studiu sau la sfârşitul semestrului, în companii 

româneşti recunoscute; 

Termen: permanent. Răspund: prodecanul cu activitatea didactică, 

prodecanul cu asigurarea calităţii şi  directorii  de  departamente. 

 

 

 Pentru îmbunătăţirea activităţilor aplicative de practică, s-a prevăzut 

efectuarea acesteia în timpul semestrului de studiu (Semestrul I în cadrul 

atelierului propriu) și la sfârşitul semestrului II( în companii recunoscute). Astfel 

s-au încheiat protocoale de colaborare și convenții de practică cu numeroase 

societăți comerciale (S.C. Depphi S.A., S.C. Continental S.A., S.C. Atexis S.A., S. 

C. Veolia S.A, Regionala CFR Iași, S. C. Exqusite S.R.L. s. a. ), la care se adaugă 

convențiile de practică încheiate cu fiecare societate comercială la care sudenții au 

convenit să desfășoare activitatea de practică, în cele mai multe cazuri în 

localitatea de domiciliu a studentului respectiv.  

Realizare 95 % 

3. Numărul de studenţi 
 

3.1  În vederea atragerii de candidaţi competitivi la concursul de admitere se 

vor intensifica acţiunile de prezentare a imaginii facultăţii în licee atat prin 

actiuni directe cât şi   şi prin mijloace mass-media. În acest scop se vor 

revizui şi actualiza materialele utilizate şi se vor realiza variante noi, 

atractive, în concordanţă cu actualele cerinţe ale învăţământului tehnic 

superior. Pentru buna desfăşurare a acestor activităţi, în cadrul unei strategii 

unitare, proprii Facultăţii de Mecanică se vor realiza planificări şi etapizări 

pe departamente şi centre, astfel încât să se asigure o distribuţie uniformă a 

sarcinilor care revin cadrelor didactice.    

Politica de recrutare şi  admitere a studenţilor se va aplica în mod 

riguros şi  transparent respectand principiul egalitatii şanselor tuturor 

candidatilor, fară nici o discriminare şi va fi anunţată public. 

 Studenţii sunt informati despre posibilitatile de asistenţă financiară 

din partea institutiei şi  despre modul de utilizare a taxelor. Anexele 1-6. 

Termen: permanent. Răspunde: decanul facultăţi,  prodecanul cu  

relaţii internaţionale imagine şi programme Erasmus, prodecanul 

cu activitatea didactică . 

3.2  Reducerea abandonului şcolar în cadrul Facultăţii  de Mecanica în 

domeniile de studiu: ingineria autovehiculelor, ingineria mecanica, 

 Desfăşurarea concursului de admitere în anul 2016 atât la nivelul studiilor 

de licenţă, cât şi la nivelul studiilor de masterat a fost pregătit pe tot parcursul 

anului, prin acţiuni diversificate, conjugate şi permanente, de prezentare a 

Facultăţii de Mecanică atât în liceele şi colegiile teoretice cât şi în cele de 

specialitate din Iaşi şi din judeţele Moldovei. Astfel de activităţi s-au desfăşurat pe 

baza unor strategii şi planificări concepute şi puse la punct în cadrul planului 

operaţional asumat. În etapa premergătoare au fost verificate, ameliorate şi 

actualizate gama de materiale promoţionale de prezentare a facultăţii. A doua 

etapă a avut drept obiectiv realizarea acestor materiale, dar şi conceperea şi 

introducerea altora noi. În contextul acţiunilor de promovare s-au elaborat şi 

distribuit, cu ocazia vizitelor în unităţile şcolare sau a vizitelor elevilor claselor 

terminale în facultate sau prin acţiuni de tip „porţi deschise”, postere, pliante de 

prezentare, fluturaşi, CD-uri, alte tipuri de materiale promoţionale, punându-se 

accentul pe domeniile de activitate, specializări, aspecte sociale, precum 

posibilităţile de cazare, diversele tipuri de burse oferite viitorilor studenţi, dar şi 

parteneriatele cu universităţişi institute din străinătate, precum şi accesul la bursele 

din străinătate. Pe de altă parte au fost puse în evidenţă, cu ajutorul proiecţiilor, 
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mecatronică şi  robotică.  

Termen: permanent. Răspund: decanul facultăţi, prodecanul cu 

activitatea didactică,  directorii  de departamente. 

3.3 Mentinerea în cadrul masteratului a  specializărilor care funcţionează în 

prezent . Înfiinţarea şi consolidarea unor specializări atractive, cu impact pe 

piaţa muncii. 

     Termen: permanent. Răspunde: decanul facultăţii, 

prodecanul cu activitatea didactică, prodecanul cu asigurarea 

calităţii şi  directorii  de  departamente. 

3.4  Dezvoltarea unor proiecte de colaborare cu societăţile comerciale, în 

scopul acordării unor facilităţi studenţilor Facultăţii  de Mecanica (burse de 

studiu, angajări în timpul stagiilor de practică), în baza unor contracte care să 

prevadă şi posibilitatea angajării la sfârşitul studiilor. 

     Termen: permanent. Răspund: decanul facultăţii  şi   directorii  de 

departamente. 

3.5  Acordarea absolventilor competenţe necesare integrării în societăţi 

comerciale sau alte tipuri de organizaţii din cadrul economiei nationale şi  

europene. 

     Termen: permanent. Răspunde: decanul facultăţii, prodecanul cu 

activitatea didactică, prodecanul cu asigurarea calităţii şi  directorii  de  

departamente.  

3.6  Se vor stabili/reactualiza procedurile/modalitatile  şi  intervalele de timp 

precise pentru activitatea de consultanţă şi  consiliere oferita studenţilor, pe 

problemele dezvoltarii profesionale, precum şi  pentru rezolvarea unor 

situatii problema (cu atentie deosebita acordata studenţilor cu handicap).  

Termen: permanent. Răspunde: prodecanul cu  relaţii internaţionale 

imagine şi programme Erasmus, prodecanul cu activitatea didactică, 

prodecanul cu asigurarea calităţii şi  directorii  de  departamente. 

 

3.7  Identificarea şi  susţinerea prin oferta educaţională a unor 

noi oportunităţi de încadrare pe piaţa muncii pentru absolvenţii programelor 

de licenţă şi  masterat.  

Termen: permanent. Răspunde: prodecanul cu  relaţii internaţionale 

imagine şi programme Erasmus, prodecanul cu activitatea didactică, 

prodecanul cu asigurarea calităţii şi  directorii  de  departamente. 

 

3.8  Pentru cresterea capacităţii  de integrarea a studenţilor din anul I, cu 

realizările obţinute de absolvenţi, atât în plan teoeretic, cât şi practic-experimental, 

în cadrul lucrărilor de licenţă. Aceste realizări practice au făcut obiectul unei 

expoziţii permanente organizată în perioadele de admitere, în faţa şi pe holul 

principal al facultăţii. 

Şi în anul 2016 a fost organizat în perioada admiterii, în mod suplimentar, un 

punct de înscriere la concursul de admitere şi în Corpul A al Universităţii, punct 

prevăzut cu panouri şi pliante de prezentare şi informare. 

Infrastructura necesară bunei desfăşurări a concursului de admitere a implicat, pe 

lângă alte elemente, realizarea unui număr suficient de formulare de cerere de 

înscriere, precum şi alte anexe necesare. De asemenea, activitatea de centralizare şi 

raportare în timp real a dinamicii numărului de candidaţi înscrişi s-a desfăşurat în 

condiţii optime. 

Un interes deosebit s-a acordat și admiterii studenților din Republica Moldova, 

reprezentanții facultății participând la activitatea de consiliere și orientare a 

potențialilor candidați în orașele Bălți, Chișinău și Cahul. 

 

 Pentru mentinerea unui număr cît mai ridicat de studenţi admişi, în special 

la cele trei domenii de studii de licenţă, prin reducerea fenomenului abandonului 

şcolar și a exmatriculărilor, s-a avut în vedere intensificarea acţiunilor de 

consiliere, mai ales la nivelul primilor doi ani de studii. 

 

 S-au mentinut toate specializarile de master acreditate și au fost ocupate 

prin admitere toate locurile repartizate pe fiecare specializare.  

 

 S-a reusit perfectarea mai multor parteneriate de colaborare, atât cu unităţi 

şcolare, cât şi cu societăţi comerciale sau alte instituţii şi organizaţii. Se 

mentioneaza parteneriatul cu societatile Delphi Diesel Sistems, Continental 

Automotive Iași, BMT IASI, Silcotub Zalau, ASSYSTEM, S. C. Exqusite S.R.L.. 

 În conformitate cu prevederile RNCIS și COR, competenţele generale şi 

competenţele specifice, atât pentru ciclul studiilor de licenţă cât şi pentru cele de 

master sunt menţionate în actele de studii și atestă capacităţile şi abilităţile 

obținute de  absolvenţi în anii de studiu. 
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performanţe relativ  reduse precum şi a celor carea au competenţe 

instrumentale insuficient formate în anii de liceu, se va continua în anul 

2016, cu desemnarea tutorelui de an şi   de grupa, iar  departamentul,  va 

elabora un plan de antrenare a cadrelor didactice pentru ca studenţii anului 

respectiv să beneficieze de consultanţă, sprijin în recuperarea întârzierilor, 

coordonare şi orientare profesională;  

De asemenea se va urmări şi antrenarea sudenţilor din anii mari în 

această acţiune.  

Termen: permanent. Răspunde: decanul facultăţii prodecanul cu  relaţii 

internaţionale imagine şi programme Erasmus, prodecanul cu activitatea 

didactică, prodecanul cu asigurarea calităţii şi  directorii  de  departamente. 

 

 Pe parcursul anului 2016 s-a avut în vedere conceperea şi aplicarea unui 

plan de antrenare a cadrelor didactice, astfel încât toţi studentii să beneficieze de 

consultanţă şi sprijin, mai ales în ceea ce priveşte recuperarea întârzierilor, precum 

şi de o coordonare şi o orientare profesională corespunzătoare învăţământului 

superior. 

 In anul 2016 au fost numiti consilieri atat la nivelul anului de studii cât și 

la nivelul fiecarei grupe. 

Principala sarcină a fost aceea de urmarire a frecventării orelor de curs, seminar, 

laborator, proiect, precum și recuperarea eventualelor activități neefectuate la timp, 

în scopul  promovării examenelor restante. 

 

Realizare 95 % 

 

4. Tehnologie didactică  

4.1  Diversificarea  formelor de evaluare a activităţii studenţilor privind 

pregătirea individuală a acestora pe toată durata anului universitar.  

o Se  va urmari obligatia ca  Fişa disciplinei să prevadă pentru 

activitatea din timpul semestrului o pondere între 40%...50% în 

stabilirea notei finale.  

o Cataloagele de examen vor cuprinde în mod analitic, explicit, modul 

de considerare în nota finala a activităţii desfasurate  de student pe 

parcursul semestrului. 

     Termen: Termen permanent. Răspund: titularii de discipline, sub 

îndrumarea directorilor  de departamente. 

4.2  Efectuarea de analize ale disciplinelor privind conţinutul (programa 

analitică) şi modul de desfăşurare a acestora : 

 în şedinţele de departament (câte o disciplină pe semestru) ; 

 în consiliul facultăţii (câte un grup de discipline pe an). 

     Termen: permanent. Răspund : decanul facultăţii, presedintele 

comisiei didactice a Consiliului facultăţii , directorii  de departamente. 

4.3  Introducerea unor chestionare şi a altor mijloace de evaluare, de către 

studenţi, a modului de desfăşurare a procesului didactic. 

     Termen: permanent. Răspunde:Comisia de calitate a facultăţii  . 

4.4 Organizarea, în luna mai 2016, o sesiune a  cercurilor ştiinţifice 

studenţeşti,in doua faze : 

 Fișa disciplinei este intocmită conform procedurii din universitate 

(formularul UTI- Fisa disciplinei POB-04-F3), iar ponderea activităților 

desfășurate de sudenți pe pacursul semestrului (seminar, laborator, proiect, teste pe 

parcurs, lucrari de specialitate, teme de casă) reprezintă 40-50% din nota finală. 

 Cataloagele de examen sunt întocmite conform procedurii de examinare 

din universitate (formularul UTI-POB-05-F1) și cuprind în mod clar notele 

obținute de fiecare sudent pe parcursul semestrului (nota B – activitatea la seminar 

/ laborator / proiect ; nota C – teste pe parcursul semestrului ; nota D – lucrari de 

specialitate / teme de casă) precum și ponderea acestora, în procente, la stabilirea 

notei finale. 

Realizare 100% 

 În  departamente  s-au analizat programele analitice pe specializări în 

scopul armonizării transmiterii informațiilor către studenți. 

 Realizare 75% 

 Se respectă procedura existentă în universitate (UTI.POB.13) pentru 

evaluarea cadrelor didactice de către studenți. Anual, studenții completează un 

chestionar (formularul UTI-POB-13-F1) în care apreciază cu note de la 0 la 5 o 

serie de indicatori de calitate referitori la curs, titularul de curs, aplicații și 

titularul de aplicații. 

Realizare 100% 

 În perioada 07-18.05.2016 s-a desfășurat Sesiunea Cercurilor Științifice 
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- faza I, la nivelul  departamentelor şi  centrelor de cercetare; 

- faza II, la nivelul facultăţii  cu participarea cercurilor premiate la faza I ;  

 Editarea unui volum (sau a unor volume, pe secţii) cu comunicările 

susţinute.  

     Termen: mai 2016. Răspund: decanul, prodecanul cu cercetarea şi 

manifestări ştiinţifice şi   directorii  de departamente. 

4.5 Organizarea etapei locale a concursului profesional la disciplina 

rezistenţa materialelor, concursului de mecanică teoretică şi  a concursului 

Traian Lalescu. 

Termen: Termen mai2016. Răspund: titularii de discipline, sub 

îndrumarea  directorilor  de departamente şi  şeful colectivului de rezistenţa 

materialelor. 

4.6  Organizarea etapei judeţene a concursului de creativitate în fizică şi 

tehnologii „ŞTEFAN PROCOPIU”, 16-17 aprilie 2016; 

Termen:Aprilie 2016 . Răspund: Responsabil Prof. Univ. Dr. Ing. 

Gheorghe Prisacaru, sub îndrumarea directorului de departament, 

decanului, prodecanului cu activitatea didactică, prodecanului cu 

asigurarea calităţii. 

4.7  Organizarea etapei naţionale a concursului de creativitate în fizică şi 

tehnologii„ŞTEFAN PROCOPIU”, 16-17 aprilie 2016; 

Termen: Mai 2016 . Răspund: Responsabil Prof. Univ. Dr. Ing. 

Gheorghe Prisacaru, sub îndrumarea directorului de departament, 

decanului, prodecanului cu activitatea didactică, prodecanului cu 

asigurarea calităţii. 

4.8  Organizarea etapei naţionale a concursului „ZILELE EDUCAŢIEI 

MECATRONICE, IAŞI – 2016” , ediţie aniversară  - 25 ani de învăţământ 

mecatronic.  

 Termen: Mai 2016 . Răspund: Responsabil Prof. Univ. Dr. Ing. 

Gheorghe Prisacaru, sub îndrumarea directorului de departament, 

decanului, prodecanului cu activitatea didactică, prodecanului cu 

asigurarea calităţii, prodecanul cu cercetarea şi manifestări ştiinţifice. 

 

4.9  Organizarea conferinţei Facultăţii de Mecanică  - The 7th International 

Conference On Advanced Concepts On Mechanical Engineering.  

Termen: Iunie  2016 . Răspund: Prof. Univ. Dr. Ing.Ioan  Doroftei, 

Prof. Univ. Dr. Ing. Aristotel Popescu, sub îndrumarea, decanului, 

Studențești, faza I la nivelul departamentelor . Faza pe facultate a Sesiunii 

Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti s-a desfăşurat pe data de 20.05.2016, în amf. 

M4. Au fost prezentate un număr de 13 lucrări realizate de 25 studenţi sub 

îndrumarea a 13 cadre didactice. Lucrările au fost susţinute de studenţi (cu 

ajutorul programului PowerPoint) şi au fost urmate de comentarii, precizări, 

întrebari şi răspunsuri. Juriul din care au facut parte membrii Biroului de 

Conducere al Facultăţii de Mecanică a acordat diplome lucrărilor premiate. 

 Lucrarile prezentate în faza I la Centrul de Rezistența materialelor, au fost 

publicate în volumul Sesiunea Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, Editura 

Tehnopress Iași 

Realizare 100% 

 Etapa locală a concursului profesional la disciplina de rezistența 

materialelor a avut loc în data de 2 aprilie 2016 iar premiile obținute au fost: 1 

premiu III – student Bujor Adrian Cristian, 1 Mentiune – student Frunză Mihail.  

 Faza natională a concursului "C.C. Teodorescu" s-a desfăsurat la 

Bucuresti, UPB, în perioada 22-23 aprilie 2016. A participat studentul Bujor 

Adrian Cristian. 

 La disciplina de mecanică teoretică, concursul s-a desfășurat  pe data de 

23 aprilie 2016. S-au obținut: 1 premiu I (Alucai Constantin); 1 premiu II 

(Munteanu Costina Dana); 1 Mentiune (Iachimov Cristian);  

 Faza națională a concursului "Andrei G. Ioachimescu" s-a desfășurat în 

perioada 19-21 mai 2016 - la Universitatea "Transilvania" din Brașov unde a 

participat studentul Alucai Constantin. 

 Faculatea de Mecanică a participat la organizarea etapei judeţene a 

concursului de creativitate în fizică şi tehnologii „ŞTEFAN PROCOPIU”, care s-a 

desfășurat în perioada 16-17 aprilie 2016, găzduind sectiunile:  

- Tehnici de laborator - Mecatronică – licee tehnologice;  

- Grupuri de cooperare - Fizică - gimnaziu, licee teoretice şi tehnologice;   

- Referate ştiinţifice – Fizică – gimnaziu;   

- Fizică aplicată (tehnologică) – Fizică - gimnaziu, licee teoretice şi 

tehnologice;   

- Tehnici computaţionale – Fizică - gimnaziu, licee teoretice şi tehnologice;   

- Proiecte antreprenoriale - Fizică - gimnaziu, licee teoretice şi tehnologice;   

- Referate ştiinţifice – Mecatronică - licee tehnologice; 

- Proiecte antreprenoriale - Mecatronică - licee tehnologice;  
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prodecanul cu asigurarea calităţii, prodecanului cu asigurarea calităţii, 

prodecanul cu cercetarea şi manifestări ştiinţifice. 

4.10  Atragerea de fonduri pentru premierea studenţilor cu rezultate meritorii 

în activitatea profesională şi în cea ştiinţifică. 

     Termen: 15 septembrie 2015. Răspunde: decanul facultăţii. 

 

  

 Faculatea de Mecanică  prin Departamentul IMMR,  sub coordonarea 

Prof. Univ. Dr. Ing. Gheorghe Prisacaru, a organizat etapa naţională a 

concursului „ZILELE EDUCAŢIEI MECATRONICE, IAŞI – 2016” , ediţie 

aniversară  - 25 ani de învăţământ mecatronic, în perioada 18-20 mai 2016. La 

manifestare au participat studenți din toate centrele universitatre din țară, care  au 

programe de studiu în domeniul mecatronică și robotică.  

       Studenții facultății au reușit să obțină următorele rezultate: 

Premiul al II-lea: Iulius Seniuc, Ilie Turcea;  Andrada Cernat , Gabriela 

Gorea; 

Premiul al II-lea: Luca Matei, Constantin Florin Ciudin. 

 Manifestarea a fost susținută de S.C. FESTO SRL România, alaturi de 

S.C. DELPHI DIESEL ROMÂNIA și S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE 

Iași. 

 În perioada 9-10 iunie 2016  s-a desfășurat Conferinţa Facultăţii de 

Mecanică  - The 7th International Conference On Advanced Concepts On 

Mechanical Engineering, coordonatori principali  prof. univ. dr. ing. Ioan Doroftei 

și prof. univ. dr. ing. Aristotel Popescu, cu sprijinul conducerii facultății, a 

conducerii celor două departamente și a întregului colectiv de organizare a 

conferinței.  

 Lucrarile sustinute la  Conferinţa Facultăţii de Mecanică  - The 7th 

International Conference On Advanced Concepts On Mechanical Engineering, au 

fost publicate  online in volumul 147 al jurnalului IOP Conference Series: 

Materials Science and Engineering  indexat ISI, accesibil în bazele de date: Web 

of Science (Conference Proceedings Citation Index), Scopus și EI Compendex. 

Realizare 100 % 

5. Cercetare ştiinţifică  

5.1 Consolidarea echipelor de cercetare şi a centrelor de cercetare din  

Departamentele Facultăţii de Mecanică cu scopul de dezvoltării de programe 

cu relevanţă ştiinţifică deosebită cu impact asupra domeniilor în care 

lucrează absolvenţii facultăţii.  

Termen: permanent. Răspund : decanul facultăţii, prodecanul cu cercetarea 

şi manifestări ştiinţifice, directorii  de departamente. 

5.2 Susţinerea domeniilor de cercetare ştiinţifică în care Facultatea de 

Mecanică se află la un înalt nivel de competenţă, avand recunoaştere 

 

 Colectivele de cercetare existente la nivelul departamentelor din facultate, 

ca şi cele interdisciplinare (cu membri de la alte facultăţi sau institute de cercetare) 

au continuat desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniile 

menţionate. 

 În anul 2016  s-au contiunat contractele de cercetare câştigate prin 

competiţie în anii anteriori.   
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naţionala şi internationala se concretizează ăn abordara următoarelor 

domenii de interes: 

o Materiale compozito-ceramice – studiul caracteristicilor mecanice; 

o Studiul gradului de deformare plastică prin indentare; 

o Cercetări privind generarea, determinarea şi  efectele tensiunilor 

remanente; 

o Optimizarea formei / Optimizarea simplificâtă a formei; 

o Actuatori bimetalici; 

o Analiza şi  modelarea proprietăţilor fizico-mecanice ale materialelor 

compozite; 

o Senzori pentru cântărirea în mişcare şi analiza traficului; 

o Cercetări privind încercarea materialelor la solicitări multiaxiale în 

domeniul elasto-plastic 

o Studiul adezivilor şi a îmbinărilor adezive; 

o Cercetări în domeniul microtribologiei cu aplicaţii la microsisteme 

mecâtronice, cu elaborarea unor modele de determinare a pierderilor 

prin frecare în microsisteme cu mişcare de rostogolire; 

o Polimeri electroactivi în sistemele mecâtronice - o noua clasă de 

actuatori neconvenţionali; 

o Cercetări privind fiabilitatea sistemelor mecâtronice în corelaţie cu 

procesele macro, micro şi  nanotribologice; 

o Cercetări privind controlul predictiv şi metode de diagnosticare a 

sistemelor mecâtronice din componenta utilajelor;  

o Cercetări privind influenţa microtopografiei asupra stării de tensiuni 

dezvoltate în contactul concentrat; 

o Cercetări privind protezarea intervertrebrală şi sisteme de 

prehensiune în corelatie cu cerinţe mecanice şi tribologice; 

o Cercetări privind optimizarea structural-cinematica, realizarea ţi 

controlul unor roboti mobili în concepţie modulara, cu aplicaţii în 

educaţie; 

o Cercetări privind optimizarea controlului activ al vibraţiilor în 

sistemele mecâtronice; 

o Modelarea, simularea şi prognoza funcţionării în regim dinamic a 

angrenajelor cu mişcări intermitente din structura roboţilor; 

o Modelarea dinamica, sinteza şi  controlul mişcării la transmisii cu roţi 

dinţate utilizate în servomecanisme şi roboti; 

o Mecanica fluidelor Newtoniene şi ne-Newtoniene. Conductori de 

 De asemenea, au fost continuate eforturile în vederea continuării şi 

obţinerii de noi contracte de cercetare (granturi) de tip PN III, Orizont 2020 

(parteneriate, tinere echipe  + fonduri private) şi/sau prin accesarea de fonduri 

structurale (POSDRU şi POSCCE), respectiv cu parteneri din mediul privat la 

nivel naţional şi internaţional. 

 Lucrări ştiinţifice ce abordează subiecte din domeniile  rezultate din 

activitatea de cercetare, au fost publicate în reviste internaţionale (cotate ISI) şi 

reviste naţionale (cotate CNCSIS), sau în volumele manifestărilor ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale. 

 În cele ce urmează este prezentată o situaţie succintă a rezultatelor 

cercetării pe anul 2016 a personalului didactic cu norma didactică la Facultatea de 

Mecanică şi a personalului asociat. 

A) Personal didactic cu norma de bază. 

  Lucrări publicate în reviste indexate ISI, cu factor de impact: 42 (factor 

impact cumulat 47,283),  cu raportare pe domenii: D6=1,646; D8=15,1; 

D10=5,147. 

Se remarca  publicarea unui număr de 5 lucrari in reviste ISI cu factor de impact 

mai mare de 2 ( zona rosie). 

Lucrări publicate în reviste indexate ISI fara factor de impact: 57  cu 

raportarea pe domenii: D6=6,26; D8=26,23; D10 =20,41. 

Lucrări publicate în volume ale conferinţelor indexate ISI: 11,  cu 

raportarea pe domenii: D6=3,125; D8=2,765; D10 =1,625. 

 Lucrări publicate in reviste indexate BDI:13,  cu raportarea pe domenii: 

D6=3,00; D8=6,25; D10 =3,25. 

Lucrări publicate în volume ale conferinţelor indexate BDI: 8,  cu 

raportarea pe domenii: D6=0,806; D8=1,806; D10 =2,808. 

Cărţi publicate în  Ed. CNCSIS: 8, cu raportarea pe domenii: D6=1,08; 

D8=2,59; D10 =2,33. 

Contracte naţionale: 11, în valoare de 993.168,7 lei dintre care: 4 granturi 

PNII, 6 contracte cu fonduri private,  1 grant PNIII Bridge Grant. 

Teze doctorat finalizate: 2.  

Distincţii, Premii şi medalii: 3. 

Brevete acordate: 2. 

Participări în Comitete editoriale/ştiinţifice reviste indexate ISI Web of 

Knowledge: 10. 

Participări în Comitete organizare/stiintifice conferinţe indexate ISI Web of 
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căldură rigizi; 

o Utilizarea dinamicii neliniare în studiul unor fenomene fizice; 

o Analiza cu elemente finite aplicâtă în ingineria mecanică; 

o Analiza teoretică, numerică şi experimentală a stării de tensiuni şi 

deformaţii din piese şi structuri mecanice; 

o Cercetări privind influenţa preciziei constructive şi cinematice asupra 

parametrilor dinamici în mecanisme complexe; 

o Tribo-modelarea contactelor hertziene; 

o Analiza stării de tensiuni şi deformaţii. Fluaj şi relaxarea tensiunilor; 

o Identificarea parametrică a sistemelor mecanice; 

o Caracterizarea cromatografică şi  spectrofotometrică a produţilor de 

sinteză; 

o Studii de dinamică şi fiabilitate în domeniul rulmenţilor hibrizi; 

o Proiectarea asistată de calculator a dispozitivelor speciale de 

prelucrare cu elemente tipizate; 

o Aspecte teoretice şi experimentale cu privire la micro şi 

nanotribologia suprafeţelor de contact; 

o Stocarea energiei termice cu schimbare de fază; 

o Studiul proceselor de topire - solidificare; modelarea teoretică a 

proceselor de tranziţie de fază; 

o Schimbătoare de căldură speciale (cu plăci, cu fluid intermediar); 

o Analiza exergetică a maşinilor şi instalaţiilor termice; 

o Optimizarea sistemelor termodinamice complexe din punctul de 

vedere al generării de entropie; 

o Intensificarea transferului de căldură prin utilizarea vârtejurilor 

Taylor; 

o Tuburi termice – funcţionare, construcţie, optimizare; 

o Modelarea şi simularea numerică a proceselor din instalaţii termice; 

o Condiţionarea aerului pe baza fenomenului de adsorbţie; 

o Energii regenerabile – pompe de căldură, sisteme solare; 

o Sisteme cu panouri solare – termice, hibride, cu acumulare de 

energie; 

o Energii neconvenţionale aero hidraulice; 

o Curgerea fluidelor şi transferul de căldură în structuri cu microcanale 

rectangulare - analiză teoretică fundamentală, influenţele 

miniaturizării; 

o Optimizarea componentelor pentru sisteme şi echipamente termice; 

o Studiul proceselor de transfer de căldură şi masă din adsorberele 

rotative utilizate în instalaţiile de climatizare; 

Knowledge (Web of Science):15. 

Vizibilitate: 2  conduceri doctorat în cotutelă. 

Lucrari în volumele unor conferinte neincluse în BDI: 12 cu raportarea pe 

domenii: D6=0,18; D8=1,94; D10 =1,77. 

B) Personal didactic asociat. 

Lucrări publicate în reviste indexate ISI, cu factor de impact: 5 (factor 

impact cumulat 5,002),  cu raportare pe domenii: D6=1,15; D8=2,15; D10=1,16. 

Lucrări publicate în reviste indexate ISI fara factor de impact: 3,  cu 

raportarea pe domenii: D8=3. 

Lucrări publicate în volume ale conferinţelor indexate ISI: 1,  cu 

raportarea pe domenii: D6=0.34;D8=0.33; D10 =0,33. 

Lucrări publicate in reviste indexate BDI:2,  cu raportarea pe domenii: 

D8=2. 

Lucrări publicate în volume ale conferinţelor indexate BDI: 2,  cu 

raportarea pe domenii: D8=2. 

Participări Comitete organizare/stiintifice conferinţe indexate ISI Web of 

Knowledge (Web of Science):3. 

Lucrari în volumele unor conferinte neincluse în BDI: 1 cu raportarea pe 

domenii: D8=1.  

 

 Au fost abordate direcţii noi de cercetare în domeniile energie (energii 

regenerabile – instalaţii solare), transporturi (vehicule hibrid,transport pe cale 

ferată), biotehnologii, micro- şi nano-tehnologii, biotribologie, microtribologie, 

noi materiale pentru aplicatii biomedicale, roboti, sisteme mecatronice (drone) etc. 

Au fost participări importante la manifestări ştiinţifice interne  şi internaţionale ( 

ACME-2016, ModTech 2016, MTM & Robotics 2016, The Joint International 

Conference of the XII International Conference on Mechanisms and Mechanical 

Transmissions (MTM) and the XXIII International Conference on Robotics, 

Biommedd 2016, Euroinvent 2016). 

 

Realizat 100% 

 

 

 Domeniile prioritare de importanţă naţională în care colectivul Facultăţii 

se implică sunt: 

- energie, sisteme bazate pe energie regenerabilă; 
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o Studiul arderii în prezenţa aerului îmbogăţit cu oxigen în cazul 

generatoarelor de abur şi al turbinelor cu gaze; 

o Îmbunătăţirea performanţelor instalaţiilor de turbine cu gaze prin 

răcirea aerului de combustie prin umidificare adiabatică, combinată 

cu injecţia de abur înaintea turbinei; 

o Sisteme de ardere ale cazanelor şi metode de reducerea emisiilor 

poluante rezultate prin ardere; 

o Optimizarea energetică a cazanelor de abur convenţionale şi 

recuperatoare; 

o Proiectarea şi optimizarea cazanelor de apă caldă convenţionale şi cu 

condensare; 

o Analiza schimbătoarelor de căldură; 

o Analiza energetică a sistemelor energetice cogenerative şi cu cicluri 

mixte; 

o Studiul teoretic şi experimental al sistemelor termice convenţionale şi 

neconvenţionale; 

o Cercetări în domeniul maşinilor frigorifice şi criogeniei – sisteme, 

echipamente, agenţi frigorifici noi; 

o Sisteme frigorifice cu efect termoelectric; cicluri termodinamice 

hibride şi trigenerare; 

o Maşini cu ardere externă Stirling şi Vuilleumier; 

o Camere de ardere pentru turbomotoare; 

o Studierea gradului de poluare datorat combustibililor convenţionali şi 

neconvenţionali; 

o Influenţa aditivilor folosiţi în combustibili şi  uleiuri asupra emisiilor 

poluante; 

o Purificarea şi aditivarea combustibililor; 

o Injecţia directă de benzină la motoarele cu aprindere prin scânteie; 

o Studiul motoarelor care funcţionează cu amestecuri stratificâte, 

global sărace; 

o Supraalimentarea motoarelor diesel pentru autoturisme; 

o Surse de combustibili neconvenţionali destinate motoarelor pentru 

autovehicule: 

o Tehnici avansate de limitare a poluării în sistemele termice; 

o Standuri şi metode de testare a segmenţilor – calculul temperaturilor 

din cupla segment-cilindru; 

Optimizarea profilului transversal al segmentului; 

o Modernizarea tehnologiilor de prelucrare primara a produselor 

agricole şi tehnologiilor agroalimentare de calitate, corespunzătoare 

- nanoştiinţe, nanotehnologii, materiale şi noi tehnologii de producţie, 

microstructuri, tribologie; 

- mediu, dezvoltare durabilă, modificări globale; 

- modelări matematice şi informatice ale sistemelor; 

- agricultură, sănătate şi producţii animaliere, alimente, biotehnologii; 

- cresterea gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere, modelarea traficului; 

- reducerea poluării motoarelor cu ardere intrenă de automobil; 

 

 Au continuat colaborările cu parteneri din alte ţări din Uniunea Europeană 

şi din afara acesteia. S-a  continuat contractul  de colaborare cu TIMKEN U.S.A.,  

un contract de cercetare cu un partener privat din Germania (PTV Transport 

Consult GmbH), colaborare cu parteneri externi în cadrul progaramelor de 

cercetare HORIZONT 2020, doctorate în cotutelă cu Univ. MINHO Portugalia şi 

Univ. d’ARTTOIS Franţa. 

 Contractele continuate au permis completarea infrastructurii de cercetare 

şi de calcul, se menţionează finalizarea lucrărilor nefinalizate pentru Laboratorul 

de cogenerare şi trigenerare din cadrul proiectului ENERED; 

 

 Au fost abordate direcţii noi de cercetare în domeniile energie (energii 

regenerabile – instalaţii solare), Dezvoltarea unor noi concepte în domeniul 

transportului rutier şi a siguranţei acestuia, dezvoltarea de metode şi mijloace 

pentru eficientizarea transportului urban de călători şi mărfuri, crearea, pe baza 

unei urmăriri în timp real a traficului, a unui sistem de informare a participanţilor 

la trafic asupra tuturor aspectelor legate de rutele urmărite, biomateriale, materiale 

compozite, micro şi nano-tehnologii 

 

 Activitatea de cercetare a permis atragerea în anul 2016 a unui număr de 8 

Contracte naționale  din care 7 cu parteneri economici privați.  

 

 Au fost participări importante la manifestări ştiinţifice interne (conferinţe 

naţionale) şi internaţionale. Echipele de studenţi coodronate de cadre didactice 

cum ar fi proiectele ”I-Aro Camarad Army” şi ”Formula student”, AVAI CAR, 

TROTINETA ELECTRICĂ,  au reprezentat cu brio Facultatea de Mecanică la 

saloane de invenţii, expoziţii şi concursuri internaţionale. 
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principiilor dezvoltării durabile şi  securităţii alimentare; 

o Utilaje şi echipamente multifuncţionale interschimbabile pentru 

manipularea produselor din agricultura şi  silvicultura; 

o Îmbunătăţirea indicilor de calitate ai utilajelor din secţiile de curăţire 

a cerealelor din morile de medie şi mare capacitate; 

o Optimizarea echipamentelor pentru controlul calităţilor lucrărilor 

agricole; 

o Modernizarea echipamentelor de sortare dupa culoare a materiilor 

prime din industria alimentară; 

o Instalatii pentru combaterea ecologica a daunatorilor din culturile 

agricole; 

o Reducerea gradului de uzura a motorului prin optimizarea regimului 

de ungere; 

o Reducerea gradului de poluare fonica a automobilului; 

o Cresterea gradului de confort al pasagerilor; 

o Optimizarea şi  modernizarea sistemelor de propulsie pentru 

autovehicule rutiere - reducerea nivelului de zgomot al 

autovehiculului prin optimizarea elementelor transmisiei; 

o Reducerea nivelului de zgomot a autovehiculului prin reproiectarea 

elementelor de pe traseul de evacuare şi  a mecanismului de 

distributie a gazelor. 

o Dinamica si expertiza accidentelor rutiere 

o Reconstructia accidentelor rutiere 

o Modelarea si optimizarea circulatiei rutiere 

o Studii de trafic rutier 

o Factorul uman in siguranta rutiera 

o Managementul sigurantei rutiere 

o Norme si sisteme de siguranta in transporturi 

o Utilizarea aliajelor cu memoria formei în actionarea robotilor 

o Dezvoltarea de noi roboti sociali interactivi 

o Roboti mobili omnidirectionali 

o Roboti mobili cu locomotie hibridă 

o Sisteme robotizate pentru recuperarea articulatiei gleznei 

o Sisteme robotizate pentru recuperarea membrului superior uman 

o Utilizarea robotilor mobili în aplicatii de deminaj umanitar 

o Dinamica mecanismelor cu roti dintate 

o Biomecanica jocurilor sportive 

o Problema singularităţilor mecanismelor cu bare 

 Au fost asigurate condiţii pentru masteranzi şi doctoranzi de a realiza  

stagii de cercetare în străinătate (programe Erasmus),  stagii de doctorat şi post 

doctorat. 

 Rcunoaşterea naţională a centrelor de cercetare existente se concretizează 

prin activitatea cadrelor didactice care au obţinut  premii, distincţii, invitaţii în 

calitate de key-note speaker sau pentru susţinerea de prelegeri, doctorate în 

cotutelă, etc. 

 Au fost organizate simpozioane cu ocazia Zilelor Universităţii sau a 

Facultăţii de Mecanică.  

 Au fost abordate direcţii noi de cercetare în domeniile energie (energii 

regenerabile – instalaţii solare), autovehicule rutiere-transporturi (vehicule hibrid, 

vehicule cu propulsie neconvenţională, strategii moderne de abordare a siguranţei 

traficului rutier), biotehnologii, biomateriale, materiale compozite, micro- şi nano-

tehnologii. 

 

 Contractele de cercetare în curs de desfaşurare şi cele câstigate prin 

competiţie în 2016, datorită complexităţii lor, sunt executate în majoritate de 

colective interdisciplinare. 

 

 La nivelul Universităţii şi Facultăţii există implementat un sistem de 

evaluare a cercetării ştiinţifice. Cadrele didactice cu performanţe deosebite sunt 

stimulate. 

 

 

 În anul 2016, rezultatele cercetării ştiinţifice au fost valorificate prin 

publicarea de lucrări în reviste internaţionale de prestigiu cotate ISI, lucrări în 

Buletinul I. P. Iaşi şi lucrări prezentate în cadrul unor conferinţe internaţionale de 

prestigiu.  

 

 Faptul că rezultatele cercetărilor cadrelor didactice din facultate sunt 

cunoscute şi recunoscute este demonstrat rintr-un număr semnificativ de citări în 
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Termen: permanent. Răspund : decanul facultăţii, prodecanul cu 

cercetarea şi manifestări ştiinţifice, directorii  de departamente. 

 5.3  Actualizarea ofertei de servicii de cercetare ştiinţifică, asistentă tehnică, 

consultanţă şi perfectionare profesionala de specialitate în conformitate cu 

resursele existente şi cu  priorităţile naţionale şi internaţionale. 

Termen: permanent. Răspund : prodecanul cu cercetarea şi 

manifestări ştiinţifice, directorii  de departamente. 

5.4  Actualizarea domeniilor prioritare de cercetare pe departamente şi 

colective în concordanţă cu cerintele strategice ale cercetării în învăţământul 

superior tehnic şi cu disponibilul existent în termeni de resursă umană şi 

infrastructuri de cercetare. 

Termen: permanent. Răspund : prodecanul cu cercetarea şi 

manifestări ştiinţifice, directorii  de departamente. 

5.5  Orientarea planurilor de cercetare în conformitate cu Strategia Naţională 

de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020, prin  oferirea membrilor 

facultăţii de sprijin în depunerea de aplicaţii pentru competiţii de finanţare 

din programele naţionale din cadrul PN III sau internaţionale. 

Termen: permanent. Răspund : prodecanul cu cercetarea şi 

manifestări ştiinţifice, directorii  de departamente. 

5.6  Informarea permanentă a membrilor corpului didactic cu privire la 

apeluri de competiţii şi calendarul acestora. 

Termen: permanent. Răspund : prodecanul cu cercetarea şi 

manifestări ştiinţifice, directorii  de departamente. 

5.6 Monitorizarea participării mediului academic din facultate la programele 

cu finanţare naţională şi internaţională şi actualizarea informaţiilor cu privire 

la aceste competiţii 

Termen: permanent. Răspund : prodecanul cu cercetarea şi 

manifestări ştiinţifice, directorii  de departamente. 

5.7 Dezvoltarea şi permanenta actualizare a unei baze de date a activităţii de 

cercetare ştiinţifică şi a infrastructurilor de cercetare din facultate, respectiv 

dezvoltarea şi actualizarea unei baze de date cu privire la experţii evaluatori 

din facultate pentru PN III şi Orizont 2020. 

Termen: permanent. Răspund : prodecanul cu cercetarea şi 

manifestări ştiinţifice, directorii  de departamente. 

5.8  Încurajarea cadrelor didactice (in special a celor tinere) în elaborarea 

reviste cotate ISI în anul 2016. 

 

 

 O parte din rezultatele cercetărilor sunt aduse la cunoştinţa studenţilor prin 

cursurile predate.  

 

 

 Temele şi responsabilii tuturor granturilor sunt vizibile pe site-ul facultăţii. 

De asemenea, rezultatele studenţilor implicaţi în proiecte sunt prezentate pe site-ul 

facultăţii. 

Realizare 95 %  
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propunerilor de proiecte şi contracte de cercetare ştiinţifică, asistenţă 

tehnică, consultanţă şi perfecţionare şi sprijinirea acestora în implemntarea 

unor asemenea  proiecte sau contracte. 

Termen: permanent. Răspund : prodecanul cu cercetarea şi 

manifestări ştiinţifice, directorii  de departamente. 

5.9 Intensificarea schimburilor stiinţifice la toate nivelurile (cadre didactice, 

studenţi, masteranzi, doctoranzi) cu universităţi, instituţii sau organizaţii din 

ţara şi străinătate. 

Termen: permanent. Răspund : prodecanul cu cercetarea şi 

manifestări ştiinţifice, directorii  de departamente. 

 

 

5.10  Informarea mediului academic din facultate cu privire la manifestări 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale, reviste de specialitate pentru publicarea 

de lucrări ştiinţifice, saloane de inventică etc.  

Termen: permanent. Răspund : prodecanul cu cercetarea şi 

manifestări ştiinţifice, directorii  de departamente. 

5.11 Oferirea de sprijin în demersurile de obţinere a acreditării ISI a 

publicaţiilor pe domeniile specifice profilului facultăţii.  

Termen: permanent. Răspund : prodecanul cu cercetarea şi 

manifestări ştiinţifice, directorii  de departamente. 

5.12 Stimularea publicării de lucrări ştiinţifice valoroase în Buletinul I.P.I. în 

vederea creşterii vizibilităţii şi calităţii acestuia, inclusiv prin antrenarea în 

publicare a unor autori străini. 

Termen: permanent. Răspund : prodecanul cu cercetarea şi 

manifestări ştiinţifice, directorii  de departamente. 

5.13 Asigurarea unui grad de ăncarcare cat mai ridicat pentru laboratoarele 

dotate prin proiectul ENERED, atât pentru cercetariile proprii ale facultăţii, 

cât şi pentru colaborări cu alte entităţi de cercetare interesate. 

Termen: permanent. Răspund : prodecanul cu cercetarea şi 

manifestări ştiinţifice, directorii  de departamente. 

5.14 Stimularea şi sprijinirea activă a activităţii de cercetare ştiinţifică 

studentească prin atragerea celor mai buni studenţi îîn colectivele de 

cercetare şi iniţierea şi îndrumarea acestora in specificul cercetării şi al 

publicării articolelor cu caracter ştiinţific.  

Termen: permanent. Răspund : prodecanul cu cercetarea şi 
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manifestări ştiinţifice, directorii  de departamente. 

5.15 Identificarea domeniilor de cercetare ştiinţifică de importanţă naţională 

la care colectivul Facultăţii  de Mecanica se poate implica, având în vedere 

stategiile şi politicile naţionale de dezvoltare.  

5.16 Continuarea colaborării cu colectivele de cercetare ştiinţifică din alte 

ţări şi găsirea unor  parteneri noi.   

5.17 Obiective  prioritare pentru dezvoltarea activităţii de cercetare în cadrul 

Facultăţii de Mecanică: 

o Dotarea laboratoarelor de cercetare cu aparatură modernă;  

o Creşterea performanţelor activităţii de cercetare prin abordarea unor 

domenii noi, în concordanţă cu exigenţele actuale; 

o Continuarea pe o scară extinsă a activităţii de cercetare prin 

atragerea de noi granturi naţionale şi internaţionale;  

o Participarea activă a cadrelor didactice şi a celor mai buni studenţi la 

manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale;  

o Asigurarea de burse de studiu în străinătate pentru studenţii cei mai 

buni şi pentru cercetători ; 

o Implicarea mai susţinută în cadrul activităţilor de cercetare a 

studenţilor din anii terminali şi  celor de la cursurile de masterat; 

o Recunoaşterea naţională şi internaţională a centrelor de cercetare 

existente ; 

o Organizarea de simpozioane şi manifestări ştiinţifice pentru studenţi 

şi cadre didactice cu ocazia Salonului ofertelor academice şi a 

Zilelor Universităţii ; 

o Identificarea direcţiilor de cercetare cu o perspectivă certă şi 

concentrarea eforturilor de cercetare spre teme complexe şi a celor 

orientate spre tehnologii performante ; 

o Formarea de colective interdisciplinare cu participare internă şi 

internaţională; 

o Stabilirea unui sistem coerent de evaluare periodică şi promovare a 

activităţii de cercetare pentru îmbunătăţirea selecţiei şi formării 

viitorilor cercetători ştiinţifici . 

Termen: permanent. Răspund : prodecanul cu cercetarea şi 

manifestări ştiinţifice, directorii  de departamente. 

5.18 Promovarea rezultatelor obţinute în cercetarea ştiinţifică prin :  
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o imbunătăţirea prestaţiei ştiinţifice: 

 creşterea numărului de lucrări publicâte în 

străinătate, în reviste de prestigiu (recunoscute ISI, 

cuprinse în SCI);  

 creşterea numărului de lucrări publicâte şi 

comunicâte la conferinte internaţionale; 

 cresterea numărului de cadre didactice invitate în 

comitetele stiintifice ale conferintelor internationale, 

în colectivele de recenzori ale revistelor nationale şi  

din străinătate; 

 creşterea calităţii lucrărilor publicâte în Buletinul I. 

P. Iasi; 

o creşterea impactului activităţilor de cercetare asupra învăţământului 

prin integrarea rezultatelor cercetarilor în cursurile predate; 

o mediatizarea activităţii de cercetare prin prezentarea pe pagina web 

a facultăţii respectiv a a granturilor câştigate prin competiţie la nivel 

naţional, a brevetelor obţinute, a participărilor la manifestările 

ştiinţifice internaţionale. 

o mediatizarea realizărilor studenţeşti, atât cele teoretice cât şi cele cu 

caracter aplicâtiv şi, sprijinirea şi încurajarea studenţilor care 

participă la competiţii internaţionale de prestigiu. 

Termen: permanent. Răspund : prodecanul cu cercetarea şi 

manifestări ştiinţifice, directorii  de departamente. 

 

6. Colaborări  

6.1 Realizarea de colaborări cu facultăţile / departamentele de profil din ţară, 

prin participare la programme comune finanţate de guvernul român şi de 

diferite organisme internationale ; 

Răspunde: decanul facultăţii, prodecanul cu  relaţii internaţionale imagine 

şi programme Erasmus, prodecanul cu activitatea didactică, prodecanul cu 

asigurarea calităţii, prodecanul cu cercetarea şi manifestări ştiinţifice şi  

directorii  de  departamente. 

6.2 Colaborari ştiinţifice cu institute / centre de cercetare româneşti ;  

Răspunde: decanul facultăţii, prodecanul cu  relaţii internaţionale imagine 

şi programme Erasmus, prodecanul cu cercetarea şi manifestări ştiinţifice şi  

directorii  de  departamente. 

 

 

 

 

 

 

 Realizarea de mobilităţi ERASMUS: 

a) Studenţi outgoing: 9, din care studenţi licenţă (6), master (3)  din Facultatea de 

Mecanică au realizat stagii de 3-5 luni la universităţi partenere în cadrul 

programului ERASMUS (Franţa, Germania,  Portugalia); 

b) Studenţi incoming: 10 studenţi de la universităţi partenere (Italia - 4 şi Turcia - 
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6.3 Dezvoltarea şi continuarea relaţiilor de parteneriat înprogramul 

ERASMUS cu universităţi din UE pe următoarele direcţii: 

o Mobilităţi ale studenţilor pentru activităţi didactice  (studenţi 

undergraduate,  masteranzi şi doctoranzi) de la Facultatea de Mecanică  

la universităţi partenere, precum şi de la universităţi partenere la 

Facultatea de Mecanică, pedurate de 3 – 10 luni; 

o Mobilităţi ale studenţilor de la Facultatea de Mecanică pe activităţi de 

practică productivă în firme din UE; 

o Vizite reciproce ale cadrelor didactice din Facultatea de Mecanică şi din 

universităţi partenere pentru predare de cursuri, schimb de experienţă. 

6.4  Colaborări ştiinţifice cu universităţi din UE sau non-UE; 

6.5  Colaborare cu societăţi comerciale în probleme de cercetare-proiectare, 

expertizare, asistenţă tehnică, precum şi prin oferte de perfecţionare a 

pregătirii personalului acestora în învăţământ postuniversitar; 

6.6 Colaborare cu societăţi comerciale pentru organizarea activităţilor 

practice a studenţilor, organizarea unor echipe mixte de lucru pe teme 

practice stabilite de comun acord pentru proiecte de licenţă, disertaţie sau 

doctorat; 

6.7 Participarea cadrelor didactice din facultate la întâlnirile didactico-

metodice organizate anual la nivel naţional efectuarea de demersuri pentru 

organizarea acestui tip de întâlniri şi la alte discipline; 

6.8. Se va continua activitatea de consultanta şi  consiliere oferita de cadrele 

didactice în cadrul unor proiecte de cercetare, unor asociatii şi  fundatii din 

domeniul societatii civile. 

Răspunde: decanul facultăţii, prodecanul cu  relaţii internaţionale imagine 

şi programme Erasmus, prodecanul cu cercetarea şi manifestări ştiinţifice şi  

directorii  de  departamente. 

 

6), au urmat cursuri diverse în Facultatea de Mecanică, in cadrul programului 

ERASMUS, pe durate de 3-6 luni; 

c) Cadre didactice outgoing: 10 Mobilităţi ERASMUS  în Franţa, Grecia şi 

Portugalia; 

d) Cadre didactice incoming: 1 Mobilitate ERASMUS  din Portugalia. 

 

 

 

 Colaborarea cu firma  Delphi Diesel România  pentru organizarea 

activităților practice ale studentilor: realizarea unui stagiu de practică pentru 20 

de studenți în cadrul acestei societăți; 

 Colaborarea cu firma S.C. Exqusite SRL: realizarea unui stagiu de practică 

pentru 12 studenți; 

 Colaborare cu Regionala CFR Iași : realizarea unui stagiu de practică 

pentru 12 studenți din R. Moldova; 

 

Realizare 95 % 

 

 

 

 

 

 

7. Resurse umane  

7.1 Personalul didactic 

       o     Personalul didactic va fi organizat pe departamente, centre de 

cercetare şi  laboratoare conform    

             Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 ;          

o  Inregistrarea unui  proces de creştere a vârstei medii a cadrelor 

didactice din facultate există o justificată cerere, din partea 

 

 Personalul didactic este organizat pe două departamente și anume: 

Departamentul de Inginerie Mecanică Mecatronică și Robotică și Departamentul 

de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere. Cele două departamente sunt 

organizate pe centre, astfel: 
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departamentelor, pentru efectuarea de noi angajări  şi  promovari, 

datorată mentinerii perspectivelor de dezvoltare a  învăţământului 

superior tehnic în domeniile ingineriei autovehiculelor, ingineriei 

mecanice, mecatronică şi  robotică, dar şi  a economiei româneşti; 

o Pentru cadrele didactice care împlinesc varsta de 65 de ani şi  care 

au depasit această vârstă se va aplica prevederile Legii educaţiei 

nationale nr.1 /2011 şi  ale procedurilor universităţii aprobate de 

Consiliul de Administratie şi  de  Senat. De asemenea, se va avea în 

vedere situatia financiară a facultăţii . 

o Evaluarea activităţii personalului didactic, inclusiv evaluarea 

cadrelor didactice de către studenţi conform Legii educaţiei 

naţionale nr.1 /2011 şi  a Cartei UTI. 

o Extinderea pregătirii prin forma „doctorat cu frecvenţă” ca sursă 

principală de recrutare a personalului didactic şi de cercetare 

ştiinţifică.  

o Realizarea de parteneriate cu institute  şi  universitati din ţară şi 

străinătate angajate în învăţământ şi cercetare pentru schimburi 

ştiinţifice de cadre didactice şi studenţi.  

o Participarea cadrelor didactice în diverse comisii didactice şi 

ştiinţifice.  

o Întărirea laturii practice în procesul didactic cu studenţii.  

o Facultatea va promova în continuare o politica de întinerire a 

resurselor umane, prin reţinerea în învăţământul superior a celor mai 

buni absolventi de învăţământ doctoral. 

o Mentinerea unui inalt nivel de competenţă a cadrelor didactice  prin 

încurajarea vizitelor acestora în universitati straine, precum şi  

participarea lor la sesiuni ştiinţifice din ţara şi  din străinătate 

o Sprijinirea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile pentru 

susţinerea examenului de abilitare. 

      Termen: permanent. Răspunde: conducerea facultăţii . 

7.2  Personalul auxiliar – didactic şi  administrativ:  

o Menţinerea personalului auxiliar – didactic actual şi completarea cu 

noi angajaţi; 

o Reanalizarea necesarului de personal administrativ (îngrijitori şi 

personal de paza) şi  solicitarea posturi noi, în funcţie de necesar; 

o Evaluarea performanţelor individuale ale personalului auxiliar – 

didactic şi  administrativ. 

o Se vor sprijini şi mobilităţile de formare a personalului auxiliar - 

Centrul de Organe de mașini, Centrul de Teoria mecanismelor și robotică, Centrul 

de Rezistența materialelor,  pentru primul departament și Centrul de Motoare și 

autovehicule rutiere,Centrul de Termotehnică ,Centrul de Mașini și instalații 

pentru agricultură și industrie alimentară, pentru al doilea departament. 

În anul 2016 au promovat pe postul de profesor  doamna conf.dr.ing. Carmen 

Bujoreanu, pe postul de conferențiar doamna ș.l. dr.ing.  Mihaela Rodica Balan, pe 

postul de șef lucrări asist.dr.ing.Marcelin Benchea, pe postul de asistent dl.dr.ing. 

Bogdan Istrate de la Departamentul Inginerie Mecanică  Mecatronică și Robotică 

și pe postul de șef lucrări dl. asist.dr.ing.Marius-Vasile Atanasiu de la 

Departamentul Inginerie Mecanică și Autovehicule rutiere. 

 Consiliul facultăţii a aprobat contracte cu durata determinată de un an, 

conform cu Legea nr.1 pentru activitati didactice și științifice pentru profesorii 

care au împlinit 65 de ani (prof. univ. dr.ing. Paul-Doru Bârsănescu, prof. univ. 

dr. ing. Gheorghe Dumitraşcu, prof. univ. dr. ing. Dumitru Olaru). 

 

 Există o metodologie bine pusă la punct privind evaluarea cadrelor 

didactice de către studenţi, pe această bază s-au purtat discuţii cu domnii profesori 

privind modul de transmitere a informaţiilor. 

 Pentru anul 2016 s-au înscris 5 doctoranzi la forma de doctorat cu 

frecvenţă cu bursă,  9 doctoranzi la forma cu frecvenţă fără bursă-buget și un 

număr de 3 doctoranzi doctoranzi la forma cu frecvenţă cu taxă.  

 S-au realizat partenariate cu universitati din Uniunea Europeana prin care 

studentii facultatii și cadrele didactice au efectuat stagii de perfectionare și 

schimburi de experienta. 

 Cadre  didactice de la Facultatea de Mecanică fac parte din comisiile 

ARACIS-ului şi din comisiile privind acordarea titlurilor didactice şi ştiinţifice din 

cadrul ministerului, astfel putem preciza: domnii profesori Spiridon Creţu, Radu 

Gaiginschi, Edward Rakoşi, Virgil Atanasiu, Ioan Doroftei, Bogdan Horbaniuc, 

Gheorghe Dumitrașcu sunt evaluatori ARACIS, iar domnii profesori Daniel 

Condurache, Ioan Doroftei,  Dumitru Olaru  și Corneliu Munteanu  sunt membri 

în comisia de acordare a titlurilor de doctor şi a titlurilor didactice(CNATDCU).  

 Practica pentru studentii din anul II este organizata in cursul anului 

universitar sub indrumarea cadrelor didactice și a personalului auxiliar didactic în 

semestru I și la sfârșitul anului pentru semestrul II. 
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didactic din facultate, având în vedere necesitatea ridicării nivelului 

profesional la cerinţele europene( personal compartimente 

,secretariat facultate). 

     Termen:permanent. Răspund: decanul, secretarul sef şi  

administratorul şef. 

 

 S-a sustinut un  examen de abilitare, domnul prof. univ. dr. ing. Edward 

Rakoși a obținut titlul de conducător de doctorat.  

 

 La personalul auxiliar didactic  s-a adăugat un post de inginer ocupat prin 

concurs de domnul ing. Denis Cojocaru. 

 

 

 Personalul administrativ  in anul 2016 a fost format din: 

 Administrator Sef facultate -  1persoană - 1.01-22.07.2016 ASF vechime 

18 ani 25.07-31.12.16 –ASF interimar; 

 Aprovizionare facultate  - 1 – persoană  Activitate sustinuta de 

administratorul sef facultate și doi ingineri care sunt formati pentru acest tip de 

activitate. Volum achizitii / persoana = 65.000 RON  Facultatea a efectuat în anul 

2016 achizitii publice în valoare de = 194.975.24 lei (finantare de baza + venituri);   

 Îngrijitori facultate  - 7 - O persoana la 700 mp. suprafata utila. Facultatea are o 

suprafata de = 17138.25mp . Necesarul este de 24 persoane)  In anul 2016 nu s-au facut 

angajari pentru acest tip de personal; 

 Paza facultate – 12 - La fiecare intrare de imobil trebuiesc normate  4 

persoane(trei de schimb și una de rezerva ptr. concediu).  Facultatea are 5 intrari care nu 

pot fi acoperite în totalitate cu pază(necesarul este de 20 persoane) 

În anul 2016 s-au facut 3 angajari pentru acest tip de personal;  

 Nu au fost mobilități. 

Realizare 100 % 

 

8. Gestionarea bazei materiale  

8.1 Modernizari aduse bazei materiale a facultarii prin urmatoarele 

masuri 

        8.1.1 Continuarea modernizarii salilor pentru desfasurarea proceselor 

didactice de calitate – igenizare şi  renovare; 

        8.1.2 Reabilitare hiroizolatie imobil Material Rulant, partea de Sali 

didactice(P+3)si imobil  

Mecanica partea cu amfiteatru M2; 

        8.1.3 Lucrari PSI de diminuare a riscului la incendii în cele 5 imobile 

funtionale d.p.d.v. didactic ; 

 

 

 În anul 2016 s-a continuat  modernizarea dotărilor şi spaţiilor pentru 

învăţământ și cercetare în corelaţie cu numărul de studenţi gestionaţi şi a 

numărului de personal existent, continuarea efortului investiţional în laboratoare 

didactice, cercuri ştiinţifice şi alte forme de cercetare performante.  Au fost 

achiziționate echipamente cu montaj pentru interconectarea echipamentelor din 

Laboratorul de Cogenerare Trigenerare. 
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   8.1.4. Reparatii curente imobil Motoare Termice; 

   8.1.5 Amenajare spatiu pentru proiectul ARO şi Formula Student. 

   8.1.6 Reabilitare hiroizolatie imobil Motoare Termice 

           Termen: permanent. Răspund:  Decan  şi  administratorul şef al  

facultăţii 

8.2 Inchirierea unor spatii aflate în stare de conservare fara a fi utilizate în 

prezent nici în sfera activităţilor didactice şi  nici a celor de cercetare 

ştiinţifică contractuala.  

         Termen: permanent. Răspund: Decan  şi  administratorul şef al  

facultăţii  

 

 

 

 S-au realizat lucrări de termohidroizolare la imobil Material Rulant, partea 

de laboratoare,  partea de amfiteatru M1 și hala OM;  

 S-au realizat, lucrări PSI de diminuare a riscului la incendii în 

conformitate cu Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitate fizică; 

 În imobilul Mecanică Agricolă s-a închiriat o suprafață de 745.77 mp  

FUNDAȚIEI PENTRU EDUCAȚIE INTERNAȚIONALĂ IAȘI - SEVEN 

HILLS și 400 mp  teren aferent clădirii; 

 În cursul anului 2016  au fost încheiate contracte de prestării servicii cu 

Autoritatea Rutieră Română; 

Realizare 100 % 

9. Strategia financiară  

Pentru anul 2016 se estimează o repartiţie al finanţării de bază de circa 8,676 

milioane RON. Aceste sume vor fi utilizate majoritar pentru plata salariilor, 

şi  utilitatilor iar restul cheltuielilor (diferente salarii, diferente utilitati, 

diverse cheltuieli materiale)se vor plăti din venituri proprii şi  veniturii chirii. 

Principalele obiective sunt : 

Atragerea resurselor financiare 

Estimarea anuala a veniturilor şi  planificarea justificâta şi  realista a 

activităţilor la nivel de department. 

Urmarirea stricta a modului de utilizare a fondurilor alocâte . 

 

Atragerea de resurse extrabugetare  

Se va urmari mentinerea / cresterea veniturilor financiare extrabugetare prin: 

 Dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică pe baza de granturi, 

programe, contracte cu agentii economici etc.; atragerea unor fonduri de 

cercetare din surse internationale (FP7, FONDURI STRUCTURALE 

etc.) şi  din surse nationale (ANCS etc.); 

 Largirea ofertei de servicii pentru agentii economici, servicii de 

consultanţă, expertizare tehnică, încercări de materiale, diagnosticare şi 

reparaţii ale autovehiculelor şi ale altor utilaje, efectuare de lucrări 

agricole ş.a.; 

 Atragerea unui numar cât mai mare de studenţi cu taxa – licenta şi  

master; 

 Administrarea eficientă a spaţiilor facultăţii. 

 

Situația financiară pentru anul 2016  se  prezintă  astfel: 

ÎNCASĂRI 2016 CHELTUIELI 2016 

Finanțare de 

bază licenta 

și master 

8673702,29 Salarii 8183012,00 

Utilitati 489888,38 

Altele 138665,38 

Finantare de 

bază școală 

doctorală 

533874,19 Salarii - 

Sold 2016                                                    396309,72 

 

Venituri 

proprii taxe+ 

regie 

Polytech+ 

dif. avansuri 

794925,61 Salarii 234275 

Utilități - 

Deplasări 19666,05 

Achiziții 

publice 

49822,68 

Reparații 

curente 

41964,34 

Burse 

studenți 

+premii 

2223 

Service+revi 31731,11 
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Termen: permanent. Răspund: Decanul , directorii de departamente şi   

administratorul şef 

 

 

z. 

Diverse 12406,83 

Compensare 

plați 

ENERED 

29631,51 

Regie 26122,92 

Sold 2016 347082,17 

Venituri 

proprii chirii 

321913,13 Tichete de 

masă  

68217,35 

Plați 

materiale 

45259,67 

Sold 2016 208436,11 

 Contracte: 8 contracte în valoare de 142593 lei din care :  1  PN II PART. 

în valoare de 17748 lei si 7 cu agenti economici în valoare de  124845 lei . 

 

 Datorită nivelului ridicat de experienţă a cadrelor didactice din Centrele de 

Cercetare din Facultatea de Mecanică, s-a diversificat ofera de servicii acordate 

agenţilor economici din ţară şi străinătate. Aceasta se reflectă prin creşterea 

numărului de contracte care sunt finanţate prin fonduri private, aşa cum s-a arătat 

în datele sintetice prezentate anterior. 

 În anul 2016 numarul de studenți cu taxă a fost de : 58 la licentă și 54  la 

master. 

Realizare 100 % 

10. Strategia calităţii  

Funcţia managerială  se va orienta, prioritar,  spre:   

a. functionarea, în continuare, a mecanismelor de evaluare şi  

asigurare a calitatii;  

b. trecerea de la realizarea nivelului minim al tuturor standardelor şi  

indicâtorilor de performanta la nivelul optimal de realizare a 

activităţilor (standarde de referinta).  

10.1 Evaluarea internă a facultăţii: 

o aprecierea studenţilor în evaluarea performantelor cadrelor 

didactice; 

  

 

 Realizarea unui proces de învăţământ, cu un grad ridicat în ceea ce 

priveşte calitatea, este  în concordanţă cu pregătirea absolvenţilor şi cu procentul 

realizat la angajare. (Vezi anexa). 

 

 

 În evaluarea internă a performanţelor cadrelor didactice intervine şi 
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o evaluarea periodică a activităţii personalului în conformitate cu 

Legii educaţiei nationale nr.1 /2011 şi  a Cartei UTI; 

o evaluarea periodică a specializărilor din cadrul facultăţii, în 

conformitate cu reglementările ARACIS. 

10.2 Promovarea managementului calităţii în toate domeniile de 

activitate. 

Se vor intreprinde activităţi concrete pentru formarea unei culturi a calitatii, 

la toti angajatii facultăţii , pentru convergenta eforturilor privind respectarea 

principiilor referintei europene, responsabilitatii institutionale, centrarii pe 

rezultate, pe satisfactiile beneficiarilor. 

10.3 Imbunătăţirea grilelor de evaluare a activităţii cadrelor didactice 
o acordarea gradaţiilor de merit se va efectua prin competiţie la 

nivelul facultăţii pe baza unei grile. 

Construirea dimensiunii interne a calitatii academice pe baza legislatiei în 

vigoare, în functie de specificul facultăţii / departamentelor, astfel incât, 

pentru majoritatea activităţilor, să va asigura un nivel optimal de realizare 

(standarde de referinta). Pe aceasta baza putem trece la formularea de 

standarde de referinta proprii, cât mai inalte şi  competitive. Acest deziderat  

poate fi implinit, prin implicarea resurselor creative şi  a eforturilor tuturor 

cadrelor didactice. O implicare reala, motivata presupune şi   un sistem de 

recompense perfectionat.  

Termen: permanent. Răspund: conducerea facultăţii , 

administratorul şef,  directorii  de departamente. 

 

aprecierea studenţilor şi evaluarea periodică conform Cartei universitare. 

 Fiecare program de studii este evaluat în primul rand  de către o comisie 

aprobată de CEAC.  

 În cadrul facultăţii s-au întreprins măsuri privind îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor prin organizarea periodică a unor cursuri de perfecţionare 

corespunzătoare cu fişa postului, cursuri organizate de universitatea noastră sau de 

terţe părţi. 

 În fiecare an grila pentru acordarea gradaţiilor de merit este discutată în 

şedinţa consiliului şi modificată în raport cu cerinţele impuse de strategia de 

dezvoltare a facultăţii. S-a avut în vedere cerinţele calităţii academice specifice 

facultăţii noastre, care să conducă şi la un sistem de recompense  corect. 

Realizare 100%. 

 

11. Strategia managerială 
 

11.1. 1 Strategii pe rezultate reprezinta un principiu, dar şi  un element 

definitoriu al strategiei facultăţii . Nu se poate vorbi de integrarea cu succes 

a facultăţii  în reţeaua instituţiilor europene de învăţământ superior în 

absenţa rezultatelor, care se regasesc în  competentele absolventilor pentru 

ocupatii competitive pe piata muncii, în satisfactia angajatorilor care 

apreciaza nu numai profesionalismul, dar si, mai ales în domeniul nostru, 

comportamentul prosocial şi  inteligenta interpersonala, competentele de 

comunicare şi  negociere, de lucru în echipa s.a. Imbunătăţirea pregătirii în 

domeniiile ingineriei mecanice,ingineria autovehiculelor,mecâtronicii şi  

roboticii şi a celei  manageriale pe baza exersării şi consolidării 

competenţelor de inovare şi cercetare a viitoarelor şi actualelor cadre 

 Facultatea de Mecanică are ca obiectiv integrarea în reţeaua instituţiilor de 

învăţământ superior din Europa prin competentele dezvoltate absolvenţilor, dar şi 

prin cercetările cadrelor didactice ale căror rezultate sunt publicate în reviste ISI 

cu grad înalt de impact. 

 Pentru a realiza acest deziderat, facultatea a făcut eforturi substanţiale 

pentru dezvoltarea unor laboratoare cu echipamente realizate pe baza celor mai noi 

tehnologii (de exemplu : laboratoarele de robotică, mecatronică, dinamica 

autovehiculelor rutiere, tribologie, termotehnică, cogenerare și trigenerare). 
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didactice reprezinta nu numai o conditie a integrării sale coerente sub 

auspicii europene,  ci şi  o sansa pentru reusita în competitia nationala şi  

internationala.  Reusita în aceasta competitie va depinde de masura în care 

va  exista o decizie  bazata pe o analiza prospectiva, iar personalul didactic şi  

structura institutionala  va asigura formarea specialistilor, în vederea insertiei 

profesionale în domeniilor noilor ocupatii.  

11.1.2 Strategii axate pe student / masterand , luarea în considerare a 

diversitatii individuale şi  a potentialului creativ şi  de dezvoltare al 

fiecaruia, dezvoltarea de strategii activ-participative în intreg procesul de 

învăţământ, implicarea studenţilor în procesul de evaluare şi  asigurare a 

calitatii şi  în toate problemele care-i privesc, dezvoltarea comportamentului 

prosocial inca din anii facultăţii  reprezinta o conditie a dezvoltarii 

competentelor cerute de o societate în plin dinamism.  

11.1.3  Strategii de personal. Sustinerea dezvoltarii personale a tuturor 

cadrelor didactice, motivarea acestora, imbunatatirea conditiilor de lucru şi  

de cercetare  reprezinta o conditie pentru pastrarea acestora, dar şi  pentru 

implicarea activa în asigurarea standardelor de calitate.      

11.1.4  Strategii prospective pentru identificarea riscurilor majore de 

scadere a interesului potentialilor studenţi fata de oferta facultăţii , precum şi  

un marketing educaţional incisiv, printr-o mai mare diversitate de actiuni şi  

prin implicarea intregului personal didactic, pe o arie geografica mai extinsa.  

11.1.5 Strategii de prevenire. Este vorba în primul rand de prevenirea 

abandonului universitar (vizibil deja la locurile cu taxa) orientate spre o mai 

mare atentie acordata problemelor specifice ale unor studenţi, dar şi  de o 

mai mare atentie pentru cunoasterea de către candidati a specificului 

facultăţii . în al doilea rand este vorba de prevenirea diminuarii numarului 

celor care se inscriu la master, datorita nediferentierii statutului profesional 

fata de absolventii care au numai licenta. De exemplu, la putine concursuri 

se ia în considerare masteratul. în tari europene, absolventii masterelor au 

prioritate la anumite ocupatii şi  o fisa a postului deosebita, ceea ce 

reprezinta un stimulent considerabil. Este importanta deschiderea dialogului 

cu marii angajatori pe aceasta tema. De asemenea, se impune în continuare 

diversificarea ofertei programelor de master, anticipand nevoile unor noi 

INSERȚIA PROFESIONALĂ A ABSOLVENȚILOR 

 

 Desfășurarea programelor de studii universitare de licență și de masterat se 

finalizează prin promoțiile de absolvenți care răspund în mare măsură cerințelor de 

pe piața muncii, oferta de locuri de muncă depășind de multe ori numărul de 

absolvenți. 

 Se constată că în ultimii ani absolvenții studiilor universitare de licență își 

continuă pregătirea prin studii universitare de masterat. 

 În Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi funcţionează Centrul 

de Orientare Profesională, care centralizează ofertele diferitelor societăţi 

comerciale pentru absolvenţii tuturor facultăţilor. 

 Oferta de locuri de muncă pentru absolvenţii Facultăţii de Mecanică 

promoţia 2016 este semnificativă, la fiecare 2 săptămâni fiind organizate 

prezentări cu oferte de locuri de muncă de către principalii agenți economici  din 

domeniu. 

 Menţionăm că o (mică) parte din absolvenţii studiilor universitare de 

licenţă sunt angajaţi încă din timpul facultăţii (în special din anii terminali) şi o 

(mare) parte din studenţii la masterat îşi fac studiile în paralel cu activitatea în 

producţie. 

 Scopul dezvoltării unor strategii axate pe student constă în pregătirea unor 

absolvenţi care să acţioneze şi să gândească independent. Aceşti tineri trebuie să-şi 

formeze o personalitate armonioasă. 

 În cadrul facultăţii, studenţii participă activ la procesul de evaluare a 

cadrelor didactice, dar activează cu succes şi în colectivele de cercetare ale 

catedrelor. 

 A fost scos la concurs 1 post  de conferentiar 1 de profesor si 2 de sef de 

lucrari. S-a realizat dotarea cu echipamente moderne  prin dotări şi prin 

programele de cercetare în ambele departamente ale facultăţii. 

 S-a stabilit o strategie privind promovarea facultăţii. Au fost implicate 

toate cadrele didactice şi în mod special studenţii. S-a reuşit o admitere cu 

rezultate deosebite. 

 Prevenirea abandonului universitar este efectuată printr-o politică de 

consiliere a studenților de către cadrele didactice de la specializări şi de la 

disciplinele generale. Fiecare grupă are doi consilieri, un cadru didactic de la 
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domenii.  

11.1.6  Strategii bazate pe dezvoltarea unor instrumente manageriale 

specifice unei întreprinderi („Universitatea antreprenorială"); finanţarea de la 

buget să fie  abordată ca o investiţie ce produce venituri financiare şi alte 

tipuri de beneficii. Exista deja o experienta a veniturilor extrabugetare ale 

departamentelor, prin diferite câtegorii de cursuri, care nu a afectat misiunea 

fundamentală a facultăţii  - de a crea şi a transmite cunoaştere. Aceste 

strategii trebuie să se bazeze pe inovatie şi  flexibilitate, în conditiile 

pierderii monopolului învăţământului de stat. 

11.2 Promovarea imaginii facultăţii  

Concepută ca un element esenţial pentru imaginea Facultăţii de Mecanică, în 

anul 2016 pagina web (http://www.mec.tuiasi..ro/) se doreşte a fi structurată 

ca un mijloc actual, facil, eficient şi rapid de prezentare informaţională 

complexă a tuturor aspectelor ce definesc activitatea Facultăţii; în acest sens, 

pe parcursul anului 2016, aceasta se va actualiza ori de câte ori necesităţile o 

impun, păstrându-se preocuparea  pentru rolul important pe care îl are în 

dezvoltarea comunicării dintre studenţi, masteranzi, cadre didactice şi 

conducerea facultăţii, precum şi pe facilitarea activităţilor diferitelor comisii. 

Termen : iulie 2016.  Răspunde: Conducerea  facultăţii . 

Revizuirea, actualizarea şi tipărirea materialelor de tipul afişelor, posterelor, 

broşurilor şi a altor elemente de prezentare a ofertei academice a facultăţii 

precum şi realizarea unor noi CD-uri de prezentare a Facultăţii de Mecanică;  

Termen: mai  2016. Răspunde: decanul facultăţii, prodecanul cu  

relaţii internaţionale imagine şi programme Erasmus. 

Planificarea şi organizarea unor prezentări sistematice a ofertei educaţionale 

a Facultăţii de Mecanică, susţinute de către cadre didactice, la nivelul 

principalelor unităţi şcolare din judeţul Iaşi, dar şi din zona Moldovei; aceste 

prezentări vor fi însoţite de materiale diverse de promovare, precum postere, 

afişe, broşuri, flyre, CD-uri, realizate la nivel academic şi actualizate în 

permanenţă; în acelaşi timp, aceste prestaţii se vor baza pe proiecţii şi pe 

demonstraţii practice efectuate cu ajutorul unor machete realizate în cadrul 

Facultăţii de Mecanică, menite să pună în evidenţă, în mod sugestiv, 

atractivitatea domeniilor de studii de licenţă şi de master.  

Termen: mai  2016. Răspunde: decanul facultăţii, prodecanul cu  

relaţii internaţionale imagine şi programme Erasmus. 

Prin conlucrare cu Liga Studenţilor din Facultatea de Mecanică se vor 

organiza şi în anul 2016 vizite şi prezentări ale Facultăţii de Mecanică, 

catedra care coordonează specializarea şi un cadru didactic de la o disciplină 

generală care are ore cu grupa respectivă. De asemenea, este numit şi un 

îndrumător de an, care coordonează activitatea consilierilor de grupă. La trecerea 

de la anul I la II, abandonul universitar s-a redus fată de anul 2015. 

 S-a dialogat cu angajatorii în privinţa încadrării absolvenţilor de master, 

de asemenea, în dezvoltarea şi diversificarea programelor de studii pentru ciclul de 

învăţământ menţionat. 

 Finanţarea de la buget a acoperit fondurile necesare plăţii salariilor. În 

aceste condiţii, nu am reuşit să abordăm această finanţare ca generator de venituri 

financiare necesare dezvoltării facultăţii. 

 La nivelul paginii web a Facultăţii de Mecanică, în anul 2016 s-a acţionat 

în vederea ameliorării structurii acesteia pentru un acces mai facil la toate 

informaţiile conţinute, în paralel cu actualizarea datelor ce definesc principalele 

jaloane ale activităţilor şi evenimentelor ce marchează viaţa Facultăţii. 

Realizare 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 În privința vizitelor efectuate în cadrul unităţilor şcolare sau a colaborării 

cu Inspectoratele Şcolare Judeţene, aşa cum s-a arătat, au fost revizuite, s-au 

actualizat şi tipărit materiale de tipul afişelor, posterelor, broşurilor şi a altor 

elemente de prezentare a ofertei academice a facultăţii precum şi realizarea unor 

noi CD-uri de prezentare a Facultăţii de Mecanică  

 În decursul anului 2016 au fost realizate şi distribuite materiale de 

prezentare a ofertei academice a facultăţii, în cantităţile prevăzute: 

- 4000 foi volante conţinând principalele elemente ce caracterizează  concursul 

de admitere; 

http://www.mec.tuiasi..ro/
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susţinute de studenţi, la licee şi grupuri şcolare din Iaşi şi din judeţul Iaşi, 

precum şi zona Moldovei, punându-se accent pe regiunile unde s-a 

considerat că informaţiile ajung mai dificil.  

Termen: permanent. Răspunde: Conducerea facultăţii. 

Organizarea, în parteriat cu firme de specialitate, a unor work-shopuri, 

prezentări şi expoziţii tehnice, adresate unui auditoriu larg, menite să  

evidenţieze preocupările şi activităţile din facultate, în special în faţa 

actualilor şi viitorilor studenţi. 

    Termen: mai 2016. Răspunde: decanul facultăţii, prodecanul cu  

relaţii internaţionale imagine şi programme Erasmus. 

 

11.3 Marketingul Facultăţii de Mecanică pe parcursul anului 2016 va fi axat 

pe o serie de aspecte:  

 evidenţierea şi sintetizarea preocupărilor, aspiraţiilor şi aşteptărilor 

elevilor din clasele terminale ale liceelor şi colegiilor, în raport cu 

oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ superior;   

 promovarea şi dezbaterea ofertelor Facultăţii de Mecanică, adresate 

elevilor şi absolvenţilor de licee şi colegii; 

 discuţii şi schimburi de opinii între elevi, cadre didacice şi studenţi 

ai facultăţii, cu ocazia unor vizite organizate în cadrul acţiunilor 

denumite Zilele Porţilor Deschise şi  a Saptamanii Altfel; 

 colaborare permanentă cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, precum 

şi cu Inspectorate Şcolare din alte judeţe ale Moldovei în vederea 

cunoaşterii ofertei de studii a Facultăţii de Mecanică;  

 lărgirea colaborărilor şi parteneriatelor cu firmele de specialitate, cu 

activitate în domeniul mecanic, în vederea informării studenţilor 

privind oferta locurilor de muncă şi tendinţele de dezvoltare ale 

acestora; 

 cunoaşterea şi analizarea ofertelor academice similare, pe plan 

naţional şi internaţional; 

 

 

 

 

 

- 3000 de pliante de prezentare a Facultăţii de Mecanică, din care 300 color; 

- 200 de afişe color, format A3; 

- 150 de afişe A4 pentru prezentarea specializărilor de Master; 

- aprox. 50 de CD-uri de prezentare a Facultăţii de Mecanică. 

 

 În anul 2016, aşa cum s-a prevăzut în Planul Operaţional asumat, a fost 

continuată, în vederea atragerii viitorilor studenţi, organizarea de concursuri 

profesionale cu participarea elevilor din anii terminali ai liceelor de specialitate. În 

acelaşi timp, Liga Studenţilor din Facultatea de Mecanică, a realizat o serie de 

vizite şi de prezentări efectuate de studenţi, la nivelul unităţilor şcolare din judeţul 

Iaşi şi din cele mai importante oraşe din zona de nord-est a ţării. 

 

Realizare 100% 

 

 

 Activităţile vizând marketingul Facultăţii în decursul anului  2016 s-au 

desfăşurat sub semnul calităţii, abordând toate aspectele prevăzute în Planul 

Operaţional propus de către Conducerea Facultăţii de Mecanică.  

 Diversele acţiuni intense de promovare a imaginii  şi a informaţiilor 

corecte şi reale, într-un puternic mediu concurenţial intern şi internaţional au 

condus la situarea Facultăţii de Mecanică şi în anul 2016 pe un loc fruntaş în 

cadrul Universităţii Tehnice, din punct de vedere al numărului de candidaţi la 

concursul de admitere la studii de licenţă și masterat, ceea ce constituie un element 

important de creştere a prestigiului Facultăţii . 

 În acelaşi timp, la nivelul departamentelor  s-au căutat cele mai bune 

soluţii de organizare şi de mobilizare, în ceea ce priveşte activitatea de promovare 

a imaginii şi marketingului facultăţii.  

 Pe de altă parte, aşa cum s-a prevăzut au fost extinse colaborările prin 

realizarea unor parteneriate, în special cu unităţile şcolare, ceea ce a facilitat 

accesul pentru prezentarea ofertelor Facultăţii, a creat premizele numeroaselor 

vizite ale elevilor în spaţiile facultăţii, în cadrul acţiunilor  Zilele Porţilor Deschise 

şi a generat numeroase schimburi prin participarea cadrelor didactice din Facultate 

la simpozioane şi conferințe organizate în licee şi colegii. 

Realizare 100% 
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11.4 Imbunătăţirea fluxurilor informaţionale în relaţia facultate-

student. 

 în funcţie de resursele materiale ale facultăţii se intenţionează :  

o posibilitatea ca fiecare student să dispună de un cont personal în 

serverul facultăţii, pe care să  primească toate anunţurile cu caracter 

didactic, social, administrativ şi cele legate de programme 

internaţionale şi de oferte privind cariera ; 

     Termen: permanent. Răspunde: conducerea  facultăţii.. 

Gestionarea eficientă a patrimoniului existent  

11.7  
o identificarea surselor de înlocuire a inventarului uzat fizic sau 

moral ;  

o conservarea şi dezvoltarea patrimoniului prin gestionarea eficientă 

a resurselor instruct. 

o reabilitarea patrimoniului imobilier existent în masura asigurarii 

fondurilor necesare de la buget 

o inchirierea spatiilor neutilizate în sfera didactica sau ştiinţifică 

instructive. 

     Termen : permanent. Răspund : administratorul şef şi  

directorii  de departamente. 

 

11.6 Gestionarea eficientă a resurselor financiare  

o încadrarea în alocaţia bugetară prin urmărirea continua a 

cheltuielilor salariale ;  

o menţinerea cheltuielilor financiare ale facultăţii pe sold pozitiv; 

o reducerea cheltuielilor cu utilităţile prin reducerea  spaţiilor şi 

inchirierea excedentului în scopul aducerii de venituri suplimentare ; 

o gestionarea continuă a numărului de studenţi  prin acţiuni de tutoriat 

Termen: permanent. Răspund:decanul facultăţii,  administratorul 

 

 

Reţeaua de comunicaţii a universităţii are o vechime de peste 15 ani, cu o 

capacitate relativ redusă de transmitere a informaţiilor. 

Lipsa unui soft specializat ingreuneza transmiterea operativa a tuturor 

informatiilor catre studenti. 

 

Realizare 80% 

 

 

 

 

 

 S-au identificat  bunuri din inventar uzate fizic și moral  și s-a efectuat o 

casare  în mai  2016 la departamentul de Inginerie mecanică  mecatronică și 

robotică. În celelalate gestiuni s-au identificat bunurile uzate fizic și moral și 

urmează în anul 2017 să se întocmească propuneri de casare. 

 Au fost achiziționate echipamente cu montaj pentru interconectarea 

echipamentelor  din Laboratorul de Cogenerare Trigenerare. 

 S- au realizat lucrări de termohidroizolare  imobil Material Rulant, partea 

de laboratoare,  partea de amfiteatru M1 și hala OM . 

 

 

 

 În imobilul Mecanică Agricolă s-a închiriat o suprafață de 745.77 mp  

FUNDAȚIEI PENTRU EDUCAȚIE INTERNAȚIONALĂ IAȘI - SEVEN 

HILLS și 400 mp  teren aferent clădirii; 

 În cursul anului 2016  au fost încheiate contracte de prestării servicii cu 

Autoritatea Rutieră Română; 

 S-a realizat alocația bugetară  de baza licenta și master pe anul 2016 și s-a 

cheltuit astfel: 94,34% pe salarii, 5,64% pe utilități și 1,61% sold an 2016.  

 Anul 2016 s-a incheiat cu sold pozitiv  la finantarea de baza,  la venituri 

proprii facultate cât si la venituri obtinute din chirii. 

 

Realizare 100% 
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şef, directorii  de departamente. 

 

 

 

Metrica de evaluare  

Dimensiunea temporală 

 În consiliul facultăţii se va prezenta şi se va analiza starea facultăţii, cu 

referiri speciale la calitatea procesului instructiv-educâtiv şi la costurile 

acestui proces. 

     Termen: octombrie  2016. Răspunde: decanul facultăţii. 

Dimensiunea financiară 

Analizarea din punct de vedere economic a funcţionării facultăţii se va 

realiza prin evaluarea următorilor parametri: 

o numărul de studenţi / cadru didactic; 

o total cheltuieli / student (comparativ cu alocaţia bugetară); 

o procentul salariilor personalului didactic şi auxiliar din totalul 

cheltuielilor; 

o procentul salariilor personalului auxiliar din totalul cheltuielilor de 

personal; 

o ponderea veniturilor proprii realizate din procesul instructiv-

educâtiv în comparaţie cu veniturile bugetare; 

o ponderea veniturilor proprii realizate prin cercetare ştiinţifică şi 

aportul acestei activităţi la dotarea laboratoarelor şi la susţinerea 

activităţii didactice.  

Termen: octombrie 2016. Răspund: decanul  şi  administratorul şef 

al  facultăţii 

 

 Metrica de evaluare arată astfel: 

o 1590/129  = 12.32 studenți/cadru didactic 

o 9372886.22/1590 = 5894.89 lei  cheltuieli din alocația bugetară( licență și 

master)+ venituri proprii + venituri chirii / student fizic 

o alocația bugetară ( licență și master) reprezintă doar 92,54% din valoarea 

cheltuielilor realizate pe anul 2016 

o 5541.86 lei  cheltuieli din alocația bugetară( licență și master)/ student 

fizic 

 

o 89.80% salarii(cadre didactice+auxiliar-did. + administrativ) din total 

cheltuieli(FB+VP+ VChirii) 

o 6.74 % salarii personal aux.did și administrativ din total 

cheltuieli(FB+VP) 

o 12.12 % reprezintă veniturile proprii facultate(venituri din taxe + chirii) în 

comparație cu alocația bugetară( licență și master);  

 

Realizare 100% 
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Unde se găseşte Facultatea de MECANICĂ din Iaşi? 

Analiza SWOT 
 Puncte tari 

1. Existenţa unui nucleu de cadre didactice cu experienţă didactică şi ştiinţifică. 

2. Prezenţa Facultăţii de Mecanică din Iaşi, prin granturi, proiecte europene,  articole şi cărţi în edituri 

interne, centre de cercetare , în viaţa ştiinţifică academică a României 

3. Facultatea aplică un sistem riguros de verificare a competenţelor atât pe parcursul anilor de studii cât şi 

la terminarea acestora. 

4. Planurile de învăţământ ale specializărilor din facultate sunt proiectate în conformitate cu exigenţele 

procesului Bologna şi sunt supuse continuu unor proceduri de evaluare. 

5. Procesele didactice din facultate se desfăşoară la standarde ridicate implicând tehnologii moderne de 

prezentare şi o dotare modernă a bazei experimentale din laboratoare. 

6. Campanii de promovare a ofertei educaţionale bine receptate. 

7. Studenţii admişi în anul I la licenţă beneficiază de burse de studii. 

8. Structurile de management ale facultăţii au permanentizat un dialog bazat pe respect  reciproc  atât cu 

personalul academic cât şi cu studenţii. 

9. Facultatea are relaţii de colaborare cu universităţi din Europa, derulând permanent mobilităţi ale cadrelor 

didactice şi ale studenţilor în ambele sensuri. 

10. Facultatea are un compact şi echilibrat sistem de specializări, proiectând în felul acesta pe termen mediu 

şi chiar lung un sistem academic stabil. 

11. Cadre didactice din facultate participă activ la programele naţionale şi europene de cercetare. 

12. Atragerea studenţilor în activităţi sociale specifice şi de management universitar; 

13. Studenţii facultăţii sunt cazaţi în cămine renovate, aflate în patrimoniul Universităţii Tehnice “Gheorghe 

Asachi” Iaşi. 

14. Capacitatea de organizare a unor evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 
 

Puncte slabe 

1. Numărul studenţilor străini înscrişi la studii în facultate este relativ mic. 

2. Există un număr prea mare de studenţi care îşi iau examenele în sesiunea de toamnă, în general cu note la 

limita promovabilităţii. 

3. Există un interes scăzut al absolvenţilor pentru ocuparea de posturi didactice. 

4.    Este relativ  mic numărul de articole publicate în reviste cotate ISI. 

5.   Nu există programe la studii universitare de licență sau masterat în cotutelă cu universităţi din străinătate 

sau intr-o limba de circulatie internatională. 
 

 Oportunităţi 

1. Domeniile în care facultatea pregăteşte absolvenţi, cunosc o continuă dezvoltare atât pe plan mondial cât şi naţional. 

2. Aria geografică de provenienţă a candidaţilor selectaţi prin admitere în facultate s-a extins continuu în 

ultimii ani. 

3. Atracţia specializărilor oferite de facultate pentru absolvenţii de liceu este constant ridicată, dovadă fiind 

numărul de studenţi cu taxă care rămân în facultate. 

4. În regiune există o creştere a învestiţilor în sectoarele care solicită absolvenţi în domeniul mecanicii: 

proiectare și producție. 

5. Facultatea are colaborări continue şi de substanţă cu firme importante: Continental, Delphi, Renault România etc. 

6. Corpul academic din facultate are oportunitatea de a se manifesta plenar în cadrul planului naţional de 

cercetare (PN III), planului cadru al UE (Orizont 2000), precum şi în contextul derulării unui număr 

mare de acorduri de colaborare cu universităţi din spaţiul european. 
 

 Ameninţări 

1. În următorii ani se va înregistra o scădere semnificativă a numărului absolvenţilor de liceu. 

2. În învăţământul preuniversitar din România se generalizează dezinteresul manifestat pentru disciplinele 

exacte şi profesiunile tehnice. 

3. O dată cu integrarea României în UE se manifestă o atracţie din ce în ce mai mare a absolvenţilor de 

liceu de a aborda învăţământul universitar în altă ţară europeană. 

4. În viitor se poate manifestă o competiţie la care să fie provocate studiile de tip master din facultate de 

către programe de training oferite de firmele multinaţionale. 

5. Inconsecvenţa legislativă din România în domeniul învăţământului superior şi de asemenea, în cele conexe. 

6. Personalul universitar este îmbătrânit, iar tinerii nu sunt suficient motivaţi pentru o carieră universitara în 

condiţiile unei salarizări neatractive. 

Urmeaza 14 anexe. 
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Anexa 1 

Numărului de studenţi in anul 2016-2017, la învăţământul universitar de licenţă 
Domeniul  

conf.H.G.376/2016 
conf.H.G.575/2015 

modif.cu HG 781/2015; 
H.G.580/2014 completata 
cu D.R. 1617/1.10.2014; 

conf.H.G.493/2013 
completata cu D.R. 

2164/3.10.2013; 
H.G.707/2012 completat 
cu D.R. 2074/28.09.2012; 

conf.H.G. 966/2011 
completata cu 

D.R.1946/3.10.2011 

Program de studiu 
Anul 
de 

studiu 

Numărul  de  
studenţi 

înmatriculaţi 

Total 
studenţi 

Cifra de 
şcolarizare 
stabilită de 
M.E.C.T.S. 

pentru anul I 
Capaci
tate de 
scolari

zare 
Zi 

buget 
cu 

taxă 
buget 

cu 
taxă 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 

Ingineria 
autovehiculelor 

Autovehicule rutiere I 

162 20 182 162 20 200 Constructii de autovehicule I 

Ing.sist. de propulsie pt. autovehicule I 

Inginerie 
mecanică 

Sisteme şi echipamente termice I 

130 4 134 130 2 195 Maş. şi inst.pt.agricultură şi ind. alim. I 

Inginerie mecanica I 

Mecatronică şi 
robotică 

Mecatronică I 
101 7 108 101 5 130 

Robotică I 

Total  an  I: 393 31 424 393 27 525 

Ingineria 
autovehiculelor 

Autovehicule rutiere II 

129 1 130 114 38 200 Constructii de autovehicule II 

Ing.sist. de propulsie pt. autovehicule II 

Inginerie 
mecanică 

Sisteme şi echipamente termice II 

91 3 94 104 18 195 Maş. şi inst.pt.agricultură şi ind. alim. II 

Inginerie mecanica II 

Mecatronică şi 
robotică 

Mecatronică II 
73 1 74 82 10 130 

Robotică II 

Total  an  II: 293 5 298 300 66 525 

Ingineria 
autovehiculelor 

Autovehicule rutiere III 53 1 54 

100 21 150 Ing.sist. de propulsie pt. autovehicule III 25 1 26 

Constructii de autovehicule III 23   23 

Inginerie 
mecanică 

Sisteme şi echipamente termice III 24 2 26 

122 6 160 Maş. şi inst.pt.agricultură şi ind. alim. III 28   28 

Inginerie mecanica III 24   24 

Mecatronică şi 
robotică 

Mecatronică III 29   29 
101 3 115 

Robotică III 28 3 31 

Total  an  III: 234 7 241 323 30 425 

Ingineria 
autovehiculelor 

Autovehicule rutiere IV 37 2 39 

90 0 

150 Ing.sist. de propulsie pt. autovehicule IV 20 2 22 

Constructii de autovehicule IV 20 1 21 

Inginerie 
mecanica 

Sisteme şi echipamente termice IV 21 1 22 

105 5 160 Maş. şi inst.pt.agricultură şi ind. alim. IV 23 1 24 

Inginerie mecanica IV 27 3 30 

Mecatronică şi 
robotică 

Mecatronică IV 24 2 26 
98 1 115 

Robotica IV 22 3 25 

Total  an  IV: 194 15 209 293 6 425 

TOTAL  FACULTATE 1114 58 1172 1309 129 1900 
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Anexa 2 
 
Numărul de studenţi/cursanţi în anul 2015-2016, la învăţământul universitar de master  

Denumirea 
domeniului de 

licenţă 

Denumirea specializarii, conform aprobarii 
MECT 

Numărul  de  
studenţi 

înmatriculaţi 

Nr. 
total 

studen
ti 

Cifra de 
şcolarizare 
stabilită de 
M.E.C.T.S. 

pentru anul I 

Capaci
tate de 
scolari

zare 

buget taxa buget taxa 

Ingineria 
autovehiculelor 

Concepţia şi managementul proiectării 
automobilului 22 2 24 22 2 50 

Sistemica transporturilor autopropulsate 20 4 24 20 4 50 

Siguranta și performantele circulatiei rutiere 24 26 50 24 26 50 

Exploatarea tehnica a autovehiculelor rutiere 0 0 0 0 0 50 

Inginerie 
mecanică 

Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria 
mecanică 20 2 22 20 2 50 

Maşini termice, frigotehnie şi climatizare 19   19 19 0 50 

Tehnici nepoluante în industria agroalimentară 19   19 19   50 

Sisteme de transport pe cale ferata 22 1 23 22 1 50 

Mecatronică şi 
robotică 

Mecatronică avansată 20   20 20   50 

Sisteme robotizate 19   19 19   50 

Total an I 185 35 220 185 35 500 

Ingineria 
autovehiculelor 

Concepţia şi managementul proiectării 
automobilului 25 1 26 

20 3 
50 

Sistemica transporturilor autopropulsate 29 4 33 19 18 50 

Siguranta și performantele circulatiei rutiere 40 5 45 0 0 50 

Exploatarea tehnica a autovehiculelor rutiere     0 22 27 50 

Inginerie 
mecanică 

Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria 
mecanică 11 1 12 

19 2 
50 

Maşini termice, frigotehnie şi climatizare 14   14 18 2 50 

Tehnici nepoluante în industria agroalimentară 13 2 15 18 2 50 

Sisteme de transport pe cale ferata 22 4 26 20 9 50 

Mecatronică şi 
robotică 

Mecatronică avansată 14 1 15 18 4 50 

Sisteme robotizate 11 1 12 18 3 50 

Total an II 179 19 198 172 70 500 

    364 54 418 357 105 1000 

 
 

 

1. SITUATIA PROGRAMELOR  DE  STUDII 

Studii universitare de licenţă 
Domeniul de licenţă 

cf. H.G. 493/ 2013 

Forma 

de înv. 

Nr. 

credite 
Denumirea programului de studii, 

conform H.G. 493/ 2013 

Autorizat 

provizoriu 
Acreditat 

Evaluări 

periodice 
Observaţii 

Ingineria 

autovehiculelor 

IF 240 Autovehicule rutiere HG 568/1995 HG 1215/2000 2008,2014 - 

IF 240 
Ingineria sistemelor de propulsie 

pentru autovehicule 
HG 635 / 2008 2014 - - 

IF 240 Constructii de autovehicule HG.493/2013 - - - 

Inginerie 

mecanică 

IF 240 Inginerie mecanică HG 635 / 2008 2014   

IF 240 Sisteme şi echipamente termice - HG 568/1995 
1997, 2004 , 

2009 şi 2015 
- 

IF 240 
Maşini şi instalaţii pentru 

agricultură şi ind. alimentară 
- HG 568/1995 

1997, 2004, 

2010 şi 2015 
- 

Mecatronică şi 

robotică 

IF 240 Mecatronică HG 568/1995 HG 1215/2000 2008,2014 - 

IF 240 Robotică HG 442/1998 HG 631/ 2010 2009 şi 2015 - 
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Studii universitare de master 

Facultatea 

cf. H.G. 493/ 

2013 

Domeniul de 

master 

cf. H.G. 581/ 

2013 

Forma 
de înv. 

Nr. 
credite 

Denumirea programului de studii 

cf H.G.493/2013 
Acreditat 

Evaluări 
periodice 

Facultatea 

de 

Mecanică 

Ingineria 

autovehiculelor 

IF 120 
Concepţia şi managementul 

proiectării automobilului 
H.G.581/2013 2009 

IF 120 
Sistemica transporturilor 

autopropulsate 
H.G.581/2013 2009 

IF 120 
Exploatarea tehnică a 

autovehiculelor rutiere 
H.G.581/2013 2010 

IF 120 
Siguranţa şi performanţele 

circulaţiei rutiere 
H.G.581/2013 2010 

Inginerie 

mecanică 

IF 120 
Diagnoze şi expertize tehnice în 

ingineria mecanică 
H.G.581/2013 2009 

IF 120 
Maşini termice, frigotehnie şi 

climatizare 
H.G.581/2013 2009 

IF 120 

Tehnici nepoluante în industria 

agroalimentară 

 

H.G.581/2013 2009 

IF 120 
Sisteme de transport pe calea ferata 

și cablu 
H.G.582/2014  2014 

Mecatronică 

şi robotică 

IF 120 Mecatronică avansată H.G.581/2013 2009 

IF 120 Sisteme robotizate H.G.581/2013 2009 

 

 
Insertia absolventilor promoției 2015 in productie                                                                         Anexa nr. 3 

 

Nr.crt. Denumire indicator Valoare 

1 Nr.total absolvenți studii de licență 194 

2 Din care, până la data prezentei, angajați 169 

3 Nr.total absolvenți studii master 176 

4 Din care, până la data prezentei, angajați 165 

 
            Anexa 4 

Situaţia în anul universitar 2016-2017 privind personalul facultăţii 

● Cadre didactice 

(structura statelor de funcţii la data de 1 octombrie 2016) 

Nr    

crt 

Departa 

mentul 

TOTAL 

POSTURI d i n    c a r e : 

 T 
* 

O 
** 

V 
**
* 

Profesor Conferenţiar Şef lucrări Asistent 

 T O V T O V T O V T O V 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

Inginerie mecanică, 

Mecatronică şi Robotica 54 36 18 15 15 0 8 8 0 25 8 17 6 5 1 

2 

Inginerie mecanică şi 

Autovehicule rutiere 39 23 16 5 5 0 8 7 1 24 10 14 2 1 1 

  TOTAL 93 59 34 20 20 0 16 15 1 49 18 31 8 6 2 

T *    =  total; 

O **   = ocupat; 

V ***  = vacant. 
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Anexa 5 

 Personal auxiliar                                                                                                                                 

Departamentul Nr.posturi 

2016/2017 

Nr.posturi ocupate 

2016/2017 

Inginerie mecanică, Mecatronică şi Robotică 8 4 

Inginerie mecanică şi Autovehicule rutiere 5 4 

Administratie, aprovizionare 4 4 

Pază 12 15 

Ingrijire 7 7 

Secretariatul facultăţii 2 2 

Total facultate 38 29 

 

Anexa 6 

Cadrele didactice din catedrele Facultăţii de Mecanică la 1.10.2016 

şi încadrarea pe categorii de vârstă în următorii doi ani 

Nr. 

crt. 

fac 

 

Departamentul 

Nr. 

crt. 

cat. 

Funcţia  şi 
 

Numele şi prenumele 

Data naşterii Categoria de vârstă 

titlul ştiinţific 

 
Ziua Luna Anul 2016 2017 2018 

1.  Inginerie 

mecanică, 

Mecatronică şi 

Robotică 

  

  

  Pr.emerit dr. Gafiţanu Mihai 16 IX 1934 82 83 84 

2.   Pr.senior dr. Merticaru Vasile 29 VII 1937 79 80 81 

3.   Pr.emerit dr. Creţu Spiridon 15 XII 1945 71 72 73 

4.   Prof. dr. Leon Dorel 24 I 1946 71 72 73 

5.   Prof. dr. Atanasiu Virgil 8 XII 1949 67 68 69 

6.   Prof. dr. Grigoraş Ştefan 7 VI 1951 65 66 67 

7.   Prof. dr. Comandar Corneliu 12 XI 1951 65 66 67 

8.   Conf. dr. Popa Sorin Corneliu 14 VI 1951 65 66 67 

9.   Ş.l. dr. Leiţoiu Bogdan 4 VI 1950 66 67 68 

10.  1.  Prof. dr. Bârsănescu Paul-Doru 12 VI 1951 65 66 67 

11.  2.  Prof. dr. Olaru Dumitru 19 X 1951 65 66 67 

12.  3.  Prof. dr. Amariei Nicuşor 19 XII 1957 59 60 61 

13.  4.  Prof. dr.  Munteanu Corneliu  12 XII 1957 59 60 61 

14.  5.  Prof. dr. Oprişan Cezar 27 IV 1955 61 62 63 

15.  6.  Prof. dr. Bercea Mihai 31 X 1953 63 64 65 

16.  7.  Prof. dr. Mocanu Florentina 13 II 1956 60 61 62 

17.  8.  Prof. dr. Doroftei Ioan 24 VIII 1962 54 55 56 

18.  9.  Prof. dr. Leohchi Dumitru 22 IX 1952 64 65 66 

19.  10.  Prof. dr. Goanţă Viorel 22 VI 1963 53 54 55 

20.  11.  Prof. dr. Prisăcaru Gheorghe 25 VI 1954 62 63 64 

21.  12.  Prof. dr. Hanganu Lucian 30 XI 1951 65 66 67 

22.  13.  Prof. dr. Farcaş Flavian 9 IV 1954 62 63 64 

23.  14.  Prof. dr. Bujoreanu Carmen 23 XII 1959 57 58 59 

24.  15.  Conf. dr. Ştirbu Cristel 20 XI 1952 64 65 66 

25.  16.  Conf. dr. Mareş Marian 28 III 1960 56 57 58 



 32 

26.  17.  Conf. dr. Aignătoaiei Mihail 1 XI 1960 56 57 58 

27.  18.  Conf. dr. Budescu Emil 8 I 1959 57 58 59 

28.  19.  Conf. dr. Paleu Viorel 22 VI 1970 46 47 48 

29.  20.  Conf. dr. Ianuş Gelu 16 VII 1961 55 56 57 

30.  21.  Conf. dr. Popescu Gabriel 30 I 1965 51 52 53 

31.  22.  Conf. dr Balan Rodica 1 XI 1957 59 60 61 

32.  23.  Ş.l. dr. Bodi Gheorghe 18 VIII 1953 63 64 65 

33.  24.  Ş.l. dr. Mihai Dumitru 18 VII 1955 61 62 63 

34.  25.  Ş.l. dr. Ciofu Ciptian 6 X 1975 41 42 43 

35.  26.  Ş.l. dr. Buium Florentin 20 IX 1965 51 52 53 

36.  27.  Ş.l. dr. Merticaru Eugen 24 XII 1968 48 49 50 

37.  28.  Ş.l. dr. Tiron Mihai 22 VII 1963 53 54 55 

38.  29.  Ş.l. Dr Tudose Florin 15 III 1957 59 60 61 

39.  30.  Ş.l. Dr Benchea Marcelin 16 IX 1979 37 38 39 

40.  31.  Asist. Dr Tufescu Ana 16 V 1984 32 33 34 

41.  32.  Asist. Dr Stamate Vasile-Ciprian 24 VI 1977 39 40 41 

42.  33.  Asist. Dr Andrușcă Liviu 27 IX 1982 35 36 37 

43.  Inginerie 

mecanică şi 

Autovehicule 

rutiere 

 Pr.cons dr. Zugrăvel Mircea 19 I 1930 86 87 88 

44.   Pr.senior dr. Neculăiasa Vasile 19 XI 1937 79 80 81 

45.   Pr.emerit dr. Gaiginschi Radu 30 IX 1943 73 74 75 

46.   Pr.senior dr. Ursescu Dan Dumitru 31 VIII 1927 89 90 91 

47.   Prof. dr. Dumitraşcu Gheorghe 30 I 1950 66 67 68 

48.    Prof. dr. Cozma Dănuţă 11 XII 1951 65 66 67 

49.    Prof. dr. Golgoţiu Eugen 2 VI 1951 65 66 67 

50.    Conf. dr. Vartolomei Haralambie 13 V 1950 66 67 68 

51.   1.  Prof. dr. Horbaniuc Bogdan 20 I 1956 60 61 62 

52.   2.  Prof. dr. Rakoşi Edward 7 III 1956 60 61 62 

53.   3.  Prof. dr. Popescu Aristotel 26 VII 1965 51 52 53 

54.   4.  Conf. dr. Băisan Ioan 3 XI 1959 57 58 59 

55.   5.  Conf. dr. Balan Ovidiu 17 II 1955 61 62 63 

56.   6.  Conf. dr. Sachelarie Adrian 30 X 1963 53 54 55 

57.   7.  Conf. dr. Stadoleanu Ovidiu-Virgil 1 V 1964 52 53 54 

58.   8.  Conf dr. Drosescu Radu 12 I 1956 60 61 62 

59.   9.  Conf dr. Panaite Ema-Carmen 20 II 1965 51 52 53 

60.   10.  Conf dr. Manolache Gheorghe 25 III 1971 45 46 47 

61.   11.  Ş.l. dr. Prodan Mihai-Marius 5 I 1962 54 55 56 

62.   12.  Ş.l. dr. Damian Ioan 2 I 1960 56 57 58 

63.   13.  Ş.l. dr. Agape Iulian 17 VII 1967 49 50 51 

64.  14.  Ş.l. dr. Gaiginschi Lidia 13 VI 1969 47 48 49 

65.   15.  Ş.l. dr. Lozonschi Teona 4 I 1964 52 53 54 

66.   16.  Ş.l. dr. Homutescu Vlad-Mario 29 VI 1969 47 48 49 

67.   17.  Ş.l. dr. Ursescu Gabriel   1968 48 49 50 

68.   18.  Ş.l. dr Bălănescu Dan-Teodor 8 IV 1975 41 42 43 

69.   19.  Ş.l. dr. Talif  Sorinel Gicu 16 VIII 1972 44 45 46 



 33 

70.   20.  Ş.l. Dr Atanasiu Marius-Vasile 4 II 1979 37 38 39 

71.   21.  Asist. Dr Dumitraşcu Alina-Corina 4 II 1981 35 36 37 

 

Anexa 7 

Structura învăţământului de doctorat la data de 1.10.2016 

In anul 2016 s-au susţinut şi obţinut 3 titluri de doctor. 

Anexa 8 

Situatia acordurilor ERASMUS+ pentru perioada 2015-2021 

Nr. 

crt. 
Universitatea parteneră Tara 

Perioadă 

valabilitate 

acord 

Mobilităţi Persoană contact 

1 University of West Bohemia Cehia 2014/2021 2 std. S (L,M,D) x 5 luni (cod 521) 

2 std. S (L,M, D) x 5 luni (cod 04) 

2 c.d. x 4 sapt. (cod 521) 

2 c.d. x 4 sapt. (cod 04) 

Prof. Aristotel Popescu 

2 Institut National des Sciences 

Appliquees de Lyon, INSA 

Franta 2014/2021 2 std. S (L,M, D) x 5 luni (cod 521) 

1 c.d. x 1 sapt. (cod 521) 

Prof. Dumitru Olaru 

3 Universite d'Orleans Franta 2014/2021 2 std. S (L,M,D) x 5 luni (cod 0715) 

1 c.d. x 1 sapt. (cod 0715) 

Prof. Irina Lungu 

4 Universite Blaise Pscal 

Clermont II 

Franta 2014/2021 2 std. S (L,M,D) x 10 luni(cod 07) 

1 c.d. x 1 sapt. (cod 07) 

Prof. Ioan Doroftei 

5 Universite d'Artois Franta 2014/2021 2 std. S (L) x 5 luni (cod 0715) 

1 c.d. x 5 zile (cod 0715) 

Prof. Gheorghe Prisacaru 

6 Universite Paul Sabatier 

Toulouse III 

Franta 2014/2021 2 std. S (M,D) x 5 luni (cod 0715) 

2 c.d.x 2 sapt. (cod 0715) 

Prof. Aristotel Popescu 

7 Institut Francais de Mecanique 

Avancee 

Franta 2014/2021 2 std. S (M) x 6luni(cod 0715) 

2 std. S (M) x 6luni(cod 0714) 

2 std. P (M) x 6luni(cod 0715) 

2 std. P (M) x 6luni(cod 0714) 

1 c.d. x 7 zile (cod 0715) 

1 c.d. x 7 zile (cod 0714),  

Prof. Ioan Doroftei 

8 Hochschule fur Technik und 

Wirtschaft des Saarlandes  

Germania 2014/2021 2 std. S (L,M,D) x 5 luni(cod 0715) 

1 c.d. x 1 sapt. (cod 0715) 

Prof. Dumitru Olaru 

Departamentul Conducători ştiinţifici 
Nr. doctoranzi 

Fără taxă Cu taxă 

Inginerie mecanică, Mecatronică şi Robotică - prof.dr.ing. Spiridon CREŢU 

- prof.dr.ing.Corneliu MUNTEANU 

- prof.dr.ing. Dumitru OLARU  

- prof.dr.ing. Mihai GAFIŢANU 

- prof.dr.ing. Paul-Doru BÂRSĂNESCU 

- prof.dr.ing.Virgil ATANASIU 

- prof.dr.ing.Ioan DOROFTEI 

- prof.dr.ing.Viorel GOANȚĂ 

- prof.dr.ing. Vasile MERTICARU 

2 

7 

9 

- 

10 

1 

8 

- 

- 

- 

4 

4 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

Inginerie mecanică şi Autovehicule rutiere - prof.dr.ing.Gheorghe DUMITRAŞCU 

- prof.dr.ing. Radu GAIGINSCHI 

- prof.dr.ing. Vasile NECULĂIASA 

- prof.dr.ing.Edward Rakoși 

6 

2 

- 

2 

1 

3 

1 

- 

 - prof.dr.ing. Daniel CONDURACHE 2 2 

TOTAL  49 17 
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9 Aristotle University of 

Thessaloniki 

Grecia 2014/2021 1 std. S (L,M) x 6 luni (cod 0715) 

1 c.d. x 10 zile (cod 0715) 

Prof. Aristotel Popescu 

10 Universita degli Studi di 

Firenze 

Italia 2014/2021 2 std. S (L,M,D) x 4 luni (cod 521) 

1 c.d. x 1 sapt. (cod. 521) 

Prof. Liliana Bejan 

11 Politecnico di Bari Italia 2014/2021 2 std. S (L,M,D)x 3 luni (cod 0715) 

1 c.d. x 1 sapt. (cod 0715) 

Prof. Paul Barsanescu 

12 Universita degli Studi di 

Palermo 

Italia 2014/2020 4 std.S x 6 luni (cod 0715) 

2 c.d x 1 sapt. (cod 0715) 

Prof. Paul Barsanescu 

13 University of Twente Olanda 2014/2017 2 std. S(M) x 5 luni (cod 521) 

1 c.d.x1 sapt. (cod 521) 

Prof. Dumitru Olaru 

14 The University of Technology 

and Life Sciences in Bydgoszcz 

Polonia 2014/2021 2 std. S (L,M) x 5 luni (cod 071) 

2 c.d. x 1 sapt.(cod 071) 

Prof. Aristotel Popescu 

15 Universidade do Porto Portugalia 2015/2017 1 std.P ( L,M,D) x 5 luni (cod 0732) 

1 c.d. x 1 sapt.(cod 0732) 

Prof. Aristotel Popescu 

16 Universidade do Minho Portugalia 2014/2021 2 std.S ( M,D) x 5 luni (cod 521) 

1 c.d. x 1 sapt.(cod 521) 

Prof. Dumitru Olaru 

17 Universidade Tecnica de Lisboa 

Instituto Superior Tecnico 

Portugalia 2014/2021 2 std. S (M) x 5 luni (cod 0715) 

2 c.d. x 1 sapt.(cod 0715) 

Prof. Dumitru Olaru 

18 Universidad de A Coruna Spania 2012/2020 2 std. S (L,M,D) x 10 luni (cod 521) 

2 c.d. x 2 sapt.(cod 521) 

Prof. Aristotel Popescu 

19 Slovak University of 

Technology in Bratislava 

Slovacia 2014/2021 2 std. S (L,M) x 5 luni (cod 0715) 

2 c.d. x 5 zile (cod 0715) 

Prof. Aristotel Popescu 

20 Yildiz Teknik Universitesi Turcia 2014/2021 4 std. S (L,M,D) x 5 luni (cod 0715) 

1 c.d. x 1 sapt.(cod 0715) 

Prof. Carmen Bujoreanu 

21 Recep Tayyip Erdogan 

University 

Turcia 2014/2021 3 std. S(L,M) x 5 luni (cod0715) 

1 c.d x 1 sapt. (cod0715) 

Prof. Bogdan Horbaniuc 

22 Usak Universitesi Turcia 2014/2021 1 c.d. x 5 zile (cod 0715) Prof. Dumitru Olaru 

 

Anexa 9 

Structura spaţiilor la finalul anului 2016 

● Spaţii de învăţământ şi de cercetare 

Denumirea clădirii, adresa, destinaţia 
Suprafaţa desfăşurată / 

/ Supr. utilă (m
2
) 

Mecanica, prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, 43 

(Decanatul + secretariat+administratie facultate,  amfiteatrul M2, departamentul IMMR – fosta 

catedra de  Rezistenţa Materialelor si departamentul IMAR fostele catedre de: Motoare si 

Autovehicole Rutiere, Termotehnica, Masini Termice si Frigotehnie si Masini si Instalatii ptr. 

Agricultura si Industria Alimentara) 

5620,00 / 4756,95 

Material rulant, prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, 43 

 (departamentul IMMR fosta catedra de Organe de Maşini şi Mecatronică siTeoria 

Mecanismelor şi Robotică, amfiteatrul M1) 

3250,00 / 2616,57 

Corp D, str.Horia, 9-11 

(departamentul IMAR fosta catedra de Termotehnica, Masini Termice si Frigotehnie) 

942,00 / 839,46 

Mecanică agricolă, Bd.Chimiei, 1  

(imobil Mecanică Agricolă) 

(spatii in reparatii + spatii inchiriate) 

3188,74/2756.46 

Motoare termice, prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, 63C 

(departamentul IMAR fosta catedra de Motoare şi Autovehicule Rutiere) 

480,00 / 418,00 

Utilaj Textil si Mecatronica, str. prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr. 

(departamentul IMMR ,biblioteca facultatilor profil mecanica, centrul de comunicatii UTI, 

sedii proiecte POSDRU) 

6375,44/5543.86 

Total facultate : 19856,18 / 16931.3 

 



 35 

 

 

Anexa 10  

Situatia spatiilor închiriate de pe platforma didactica a facultăţii de Mecanică in anul 2015 

Nr. 

crt.  

Firma chiriasa Amplasa- 

ment 

spatiu 

Destinatia 

initiala    a 

spatiului  

Obiectul 

de 

activitate 

Valabilitate 

contracte 

Supra- 

fata 

inchiri- 

ata 

Preţ 

unitar de 

închiriere 

Euro 

/mp. 

Valoare 

totală  

Euro 

/luna 

1.  S.C. ŞTEF S.R.l. 

Iasi 

Hol imobil 

Mecanica 

Spatiu comun 

- Hol 

Multipli- 

cări 

xerox 

01.07.2000 

–  

01.07.2008- 

12.2010- 

12.2014 

01.01.2017 

pana la 

01.01.2018 

17 7,29 123,93 

2.  S.C.TEHNO- 

PROD  

CONSULT 

ENTRERPRISE 

S.R.L. Iasi  

Hala + hol 

imobil 

Organe de 

Masini si 

Mecatronica 

Hală 

microproductie 

+ hol  

Productie 

masini si 

utilaje 

01.10.2003 

– 

01.10.2007- 

01.10.2011- 

2014 

01.01.2017 

până la 

01.01.2018 

120 5,62 674,4 

3.  S.C. 

PROCOMIMPEX 

S.R.L.Iaşi   

Birou 

imobil 

Organe de 

Masini si 

Mecatronica 

Birou Cercetare 01.06.2013  

-  

2014 

până la 

22.05.2016 

22 5,31 

 

 

116,82 

22.05.2016 

Pana la 

22.05.2017 

22 5.47 120,34 

4.  ASSYSTEM 

ROMANIA 

Imobil 

Mecanica 

Agricola 

etaj.I 

Spatiu hol + 

laboratoare 

Cercetare 15.09.2015 

pana  

15.09.2016 

1161,41 3,35 

 

 

3890,72 

15.09.2016 

Pana 

15.09.2017 

1161,41 3,45 4006,86 

5.  S.C. EDEN 

CONSULTING 

& 

ENGINEERING 

Imobil 

Mecanica 

parter 

Spatiu 

laborator 

Cercetare 06.08.2015 

pana 

06.08.2016 

50 5 

 

250 

06.08.2016 

Pana 

21.12.2016 

50 5.15 257,5 

6.  Seven hills imobil   Incepand cu 

16.08.2016 

745.77 3.35 2498,32 

7.  Seven hills teren   16.08.2016 400.00 1 400 

TOTAL suprafata inchiriata / valoare lunara 2016 1370,41  8019,14 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

     Anexa 11 

Raport privind contractele atribuite  în perioada ianuarie - decembrie 2016 conform OUG 34/2006  

didactic + proiecte  

TIPURI de CONTRACTE Nr. Total 

contracte 

VALOARE TOTALA cu TVA 

Lei RON fara 

TVA 

EURO fara TVA 

Contracte de produse (total) din care 

atribuite prin : 

   

licitatie deschisa 0 0  

licitatie restansa 0 0 0 

dialog competitiv 0 0 0 

negociere cu publicare anunt de 

participare 

0 0 0 

negociere fara publicare anunt de 

participare 

0 0 0 

cerere de oferte 0 0 0 

achizitie directa 35 160319.54  

TOTAL achizitii pe facultate 35 160319.54  

 

      Anexa 12 

Lucrari de termohidroizolatie – reabilitare imobil Material Rulant,Corp P+2E si Corp P+3E”,  

Facultatea de Mecanica 2016 

DENUMIRE LUCRARE VALOARE  

LEI RON fara TVA 

Lucrari de termohidroizolatie – reabilitare imobil Material Rulant,Corp P+2E si 

Corp P+3E 

99935.41 

Situaţia statistica privind achiziţiile efectuate în cadrul Facultatii de Mecanica din Iaşi pe structuri 

organizaţionale, pe surse de finanţare şi pe tipuri de produse sunt prezentate în Anexa nr. 13  

 
            Anexa  nr. 13 

NR. DENUMIRE VAL.TOTALA VAL.TOTALA VAL.TOTALA VAL.TOTALA NR. 

CRT. ENTITATE 

MATERIALE 

(RON) 

OB.INVENTAR 

(RON) 

MIJL.FIXE 

(RON) (RON) CRT. 

0 1 2 4 6 8(2+4+6) 0 

8 Fac.Mecanica 

    

8 

8.1  

Departament Inginerie 

Mecanica si Autovehicule 

Rulate 

 

1764,00  

 17324,28 24384 43472,28 8.1  

8.2  

Departament Inginerie 

Mecanica, 

Mecatronica,Robotica 17399,31 1080 10560 29039,31 8.2  

8.3  Decanat  3448,36 134,28 0.00  3582,64 8.3  

8.4 Scoala Doctorala  MEC. 0.00  0.00  0.00  0.00  8.4 

8.5 Imobil MEC 17209,52 19836,12 47179,67 84225,81 8.5  

  Total Fac.Mecanica 39821,19 38374,68 82123,67 160319,54   

12 Platforma ENERED           

12.13 

ENERED- Laborator de 

Cogenerare si 

trigenerare (MEC) 0.00  0,00  1055189,52 1055189,52 12.13  
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Anexa nr. 14 

SITUATIA ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2016 - FACULTATEA de MECANICA-                

 

                  - CERCETARE POLYTECH - 

 

  Nr. Denumire  Nr. 

 Nume şi 

prenume   
 Valoare  

achiziţii (RON)   
   

Val.totală 

 crt. facultate contract 

responsabil 

contract   Materiale Ob.de inventar  Mijloace fixe (RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Facultatea de 

Mecanică             

 

Mecanica 129P 

Goanta 

Viorel 0.00 0.00 702.00 702.00 

 

Mecanica 129P 

Goanta 

Viorel 0.00 0.00 3941.46 3941.46 

  
Total Facultatea de 

Mecanică     125.98 0.00 0.00 4643.46 
 

   
 



 38 

Bugetul de venituri și cheltuieli   -   VENITURI PROPRII - 2016 

2016 TOTAL Trim I Trim II Trim III Trim IV 

TOTAL VENITURI PROPRII ( 33+37) 963,234 163,197 306,815 326,532 166,689 

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 963,234 163,197 306,815 326,532 166,689 

Taxe si alte venituri in invatamant 630,097 79,913 223,531 243,248 83,405 

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati-chirii 333,137 83,284 83,284 83,284 83,284 

2016           

INVATAMANT - TOTAL CHELTUIELI 386898 95135 136362 82743 74658 
CHELTUIELI CURENTE (01 = 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 386,898 95,135 136,362 82,743 74,658 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL           

Cheltuieli salariale in bani           

Salarii de baza 234,275 57,904 62,208 67,872 46,291 

Tichete de masa 68,217 17,054 17,054 17,054 17,054 

Contributii (22,537 %) 52,799 13,050 14,020 15,296 10,433 

Contributii de asigurari sociale de stat - 15,8 % 37,015 9,149 9,829 10,724 7,314 

Contributii de asigurari de somaj 0,5% 1,171 290 311 339 231 

Contributii de asigurari de sanatate 5,2 % 12,182 3,011 3,235 3,529 2,407 

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli prof. 0,187% 438 108 116 127 87 

Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,85 % 1,991 492 529 577 393 

TITLUL II    BUNURI SI SERVICII 110,080 37,231 37,346 12,666 22,837 

Bunuri si servicii 33,775 9,752 5,466 1,691 16,866 

Furnituri de birou 504     504   

Materiale si prestari  de servicii cu caracter functional 9,855 4,361 3,220 165 2,109 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 23,920 5,391 2,246 1,526 14,757 

Reparatii curente 41,964 24,580 16,545   839 

Bunuri de natura obiectelor de inventar 8,914   6,300   2,614 

Alte obiecte de inventar 8,914   6,300   2,614 

Deplasari, detasari, transferari 19,101 1,074 5,784 9,905 2,338 

Deplasari interne, detasari, transferari 17,141 1,074 5,784 7,945 2,338 

Deplasari in strainatate 1,960     1,960   

Pregatire profesionala 950     950   

Alte cheltuieli 5,376 1,825 3,251 120 180         
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Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5,376 1,825 3,251 120 180 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 5,456   901 2,205 2,350 

Ajutoare sociale 5,456   901 2,205 2,350 

Ajutoare sociale in bani 5,456   901 2,205 2,350 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 2,223   963   1,260 

Burse 2,223   963   1,260 

CHELTUIELI DE CAPITAL            

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 36,864   34,944   1,920 

Active fixe  36,864   34,944   1,920 

Constructii           

Masini, echipamente si mijloace de transport 34,944   34,944     

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 1,920       1,920 

 

Bugetul de venituri și cheltuieli  -   FINANTARE  DE BAZA – 2016 

2016 TOTAL Trim I Trim II Trim III Trim IV 

 TOTAL  VENITURI  9,424,499 2,309,694 2,251,921 2,158,213 2,704,671 

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT           

Finantare de baza 9,424,499 2,309,694 2,251,921 2,158,213 2,704,671 
CHELTUIELI CURENTE (01 = 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 8,811,138 2,225,742 2,365,822 1,664,294 2,555,280 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8,183,012 1,964,048 2,247,905 1,612,857 2,358,202 

Cheltuieli salariale in bani 6,250,563 1,433,166 1,741,295 1,249,368 1,826,734 

Salarii de baza 6,250,563 1,433,166 1,741,295 1,249,368 1,826,734 

Contributii (22,537%) 1,932,451 530,882 506,610 363,489 531,468 

Contributii de asigurari sociale de stat  (15,8%) 1,292,916 310,320 355,169 254,831 372,596 

Contributii de asigurari de somaj (0,5%) 129,297 98,202 11,240 8,064 11,791 

Contributii de asigurari de sanatate (5.2%) 425,517 102,130 116,891 83,869 122,627 

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 
profesionale(0.187%) 15,165 3,535 4,204 3,016 4,410 

Contributii pentru concedii si indemnizatii (0.85) 69,556 16,694 19,107 13,709 20,045 

TITLUL II    BUNURI SI SERVICII 628,126 261,694 117,917 51,437 197,078 

Bunuri si servicii 553,478 244,244 112,108 39,344 157,780 

Furnituri de birou           
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Materiale pentru curatenie 9,688 256   4 9,428 

Incalzit, iluminat si forta motrica 415,228 209,350 76,065 19,528 110,285 

Apa, canal si salubritate 66,475 14,163 15,737 15,923 20,652 

Carburanti si lubrifianti 6,406 6,266   140   

Posta, telecomunicatii, radio, t.v.,Internet 8,186 2,149 1,457 1,767 2,812 

Materiale si prestari  de servicii cu caracter functional 22,616   12,960 662 8,993 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 24,879 12,060 5,888 1,320 5,611 

Reparatii curente 19,575 2,311   5,194 12,070 

Hrana           

Bunuri de natura obiectelor de inventar 29,783 9,468   323 19,992 

Alte obiecte de inventar 29,783 9,468   323 19,992 

Deplasari, detasari, transferari 453       453 

Deplasari interne, detasari, transferari 453       453 

Alte cheltuieli 24,839 5,671 5,809 6,576 6,783 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 24,839 5,671 5,809 6,576 6,783 
 

DECAN, 
Conf.univ.dr.ing. Gelu IANUȘ 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR SEF facultate           Secretar șef facultate, 

Ing. Dana-Mona ANIȚA            Ing.Mihaela Samoil 
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