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Facultatea de Construcţii din Braşov se află într-un moment de răscruce al existenţei şi 
evoluţiei sale. Trebuie să conştientizăm faptul învăţământul superior românesc se 
poziţionează în spaţiu european al învăţământului superior, în care trebuie să-şi găsească 
locul cuvenit şi facultatea noastră. 

Schimbările care se preconizează în structura învăţământului superior au la bază ideea 
fundamentală că nici un domeniu nu poate să prospere dacă absolvenţii săi nu-şi pot găsi 
locuri satisfăcătoare de muncă.  

În lipsa cadrului legal adecvat şi a unor norme coerente care să acopere aceste schimbări 
conceptuale ale învăţământului tehnic superior luarea deciziilor corecte devine tot mai 
complicată şi poate degenera într-o diminuare substanţială a efectelor acestei reorganizări.  

Vor fi greu de recuperat efectele întârzierilor din procesul de sincronizare a învăţământului 
din ţara noastră cu cel din celelalte ţări europene.  

Trebuie să fim conştienţi însă de faptul că reuşita va depinde atât de posibilităţile noastre 
de racordare organizaţională cu aceste modificări cât şi de efectele acestor schimbări asupra 
calităţii pregătirii absolvenţilor noştri. 



Procesul de transformare a sistemului de învăţământ tehnic românesc într-unul racordat la 
exigenţele europene, va fi de lungă durată, dificil şi chiar riscant, dacă nu vom fi flexibili în 
acceptarea ideilor noi şi aplicarea soluţiilor optime găsite de corpul profesoral. 

Din acest motiv trebuie să identificăm şi să exploatăm oportunităţile create de reaşezarea 
structurilor din învăţământul superior pe fundamente şi principii noi. 

Contextul actual şi perspectivele imediate reclamă iniţiativă, spirit antreprenorial, 
creativitate şi viziune într-o lume în care ţintele sunt în mişcare, iar deciziile manageriale 
corecte pot fi luate doar de către cei înzestraţi cu capacitatea de a gândi rapid soluţii eficiente 
şi  sustenabile. 

Managementul participativ, decizia democratică, transparenţa totală şi comunicarea 
permanentă stau la baza rezolvării constructive a problemelor complexe, care se prefigurează 
în perioada următorilor ani şi la care se va referi actualul Plan managerial. 

Respectarea strictă a legalităţii, reglementarea amplă şi raţională a proceselor interne, vor 
fi pârghii esenţiale de acţiune pentru a responsabiliza, a obiectiviza şi a eficientiza relaţiile şi 
procesele interne ale Departamentului de construcţii şi instalaţii pentru construcţii de la 
Facultatea de Construcţii din Braşov. 

Obiectivele strategice asumate prin prezentul plan, au în vedere dezvoltarea şi 
amplificarea rezultatelor pozitive obţinute în Facultatea de Construcţii din Braşov, în perioada 
anterioară, cât si atingerea unor ţinte noi impuse de prevederile noii Legi a Educaţiei 
Naţionale. S-au avut în vedere la proiectarea obiectivelor strategice, resursele disponibile în 
domeniile academic, cercetare ştiinţifică si servicii proprii, cât şi al celor legate de cererile de 
formare superioară pe piaţa muncii, de opţiunile economice şi sociale, zonale şi globale. 

În urma analizei situaţiei existente, pentru perioada de proiecţie a planului, s-au desprins 
următoarele obiective ce  ar trebui realizate:  

1. Declararea domeniilor de interes ale fiecărui cadru didactic din Departament în 
vederea furnizării de informaţii referitoare la publicaţii şi manifestări tehnico-
ştiinţifice din domeniul de interes al fiecăruia (cu menţiunea că se recomandă a se 
avea în vedere direcţia de cercetare a facultăţii) 

2. Evaluarea şi redistribuirea sarcinilor cadrelor didactice din Departament care sunt 
doctoranzi în vederea sprijinirii lor pentru a finaliza teza de doctorat în timp cât mai 
scurt 

3. Evaluarea internă a disciplinelor în vederea corelării lor  
4. Informarea tuturor cadrelor didactice cu privire la cerinţele ARACIS referitoare la 

reacreditarea programelor de studii ale Facultăţii de Construcţii 
5. Consultarea tuturor cadrelor didactice în vederea stabilirii modalităţii de admitere la 

facultate 
6. Evaluarea periodică a activităţii fiecărui cadru didactic în vederea stabilirii 

deficienţelor privind îndeplinirea normei FRACS şi propunerea de măsuri de 
sprijinirea a celor care nu îşi pot îndeplini această normă 

7. Identificarea de oportunităţi de colaborare cu instituţii de învăţământ şi de cercetare 
din România şi din străinătate 

8. Stabilirea responsabilităţilor cadrelor didactice din conducerea facultăţii şi din 
conducerea departamentului în vederea creşterii eficienţei activităţii acestora 

9. Stabilirea unui plan de publicaţii pentru fiecare cadru didactic în vederea acoperirii 
cu material didactic a tuturor disciplinelor 

10. Analiza dotării laboratoarelor cu aparatură şi personal în vederea stabilirii capacităţii 
acestora de a realiza lucrări de laborator, stabilirea de măsuri în vederea acreditării 
ISC a laboratoarelor şi identificarea de modalităţi de creştere a activităţii de 
cercetare din facultate 

11. Revizuirea planurilor de învăţământ în vederea corelării numărului de credite cu 
numărul de ore alocat fiecărei discipline – de văzut şi adaptarea titlurilor 
disciplinelor pe specificul fiecărei specializări în vederea îndeplinirii cerinţelor 
ARACIS şi EUA 

12. Stabilirea de domenii specifice specializărilor facultăţii care derivă din direcţia de 
cercetare şi orientarea doctoranzilor şi cadrelor didactice spre aceste domenii 



13. Corelarea temelor de licenţă cu orientare spre rezolvarea unor probleme cerute de 
mediul economic şi chiar încheierea unor contracte de cercetare-proiectare în care 
să fie implicaţi studenţi 

14. Teme de disertaţie la masterat să fie orientate spre cercetare teoretică şi aplicativă 
15. Analizarea desfăşurării orelor de către cadrele didactice şi prelucrarea în cadrul 

departamentului a concluziilor în vederea îmbunătăţirii activităţii didactice 
16. Atragerea către facultatea noastră a unui număr sporit de studenţi cu pregătire 

foarte bună, precum şi a unui număr mai mare de studenţi străini;  
17. Organizarea şi întreţinerea în departament a unor resurse documentare pe suport 

electronic, care să reducă traficul în reţea şi timpul consumat pentru documentare 
18. Monitorizarea pierderilor pe parcursul studiilor precum şi pe parcursul formării 

postuniversitare, ca indicator de calitate ce vizează capacitatea de polarizare a 
interesului pe termen lung a tuturor celor care vin în contact cu oferta educaţională 
propusă de Facultatea de Construcţii. 

19. Susţinerea invitării unor personalităţi din proiectare – cercetare - execuţie în şedinţe 
ale Consiliului Profesoral lărgit, în vederea obţinerii unor acţiuni de susţinere 
profesională şi financiară a Facultăţii 

20. Realizarea de acorduri de cooperare bilaterală cu instituţii de învăţământ superior 
ce prevăd în special mobilităţi de cadre didactice şi studenţi, cu acordarea unor 
facilităţi la cazare şi diurnă, prin reciprocitate de către universitatea gazdă; 
derularea unor proiecte comune de cercetare; organizarea în comun a unor 
seminarii, simpozioane, conferinţe; schimburi de publicaţii şi literatură de 
specialitate. 

21. Promovarea respectului faţă regulamentele academice, deciziile Consiliului 
departamentului şi al facultăţii, cu transparenţă în luarea deciziilor şi a cheltuirii 
fondurilor publice, astfel încât să se creeze în facultate un climat de încredere, lipsit 
de presiuni ierarhice, în care tot personalul să poată munci la capacitatea maximă. 

22. Conceperea şi realizarea în condiţii grafice deosebite a unor materiale publicitare şi 
de informare ce pot fi utilizate în funcţie de necesităţi în cazul schimburilor naţionale 
şi internaţionale. 

 
 

Sursele de finanţare pentru asigurarea activităţilor din prezentul Program managerial 
sunt următoarele: 

• finanţarea de bază - de la buget 
• finanţarea complementară - de la buget 
• programe, contracte de cercetare, granturi - prin competiţie la nivel naţional şi 

internaţional 
• contracte cu agenţi economici 
• taxe încasate 
• sponsorizări şi donaţii. 

 
 
 
 

Braşov, 09.09.2011    Conf. dr. ing. Marius Florin BOTIŞ 


