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1. Introducere 

 Învăţământul tehnic superior în specialitatea instalaţiilor a luat fiinţă în anul 1972 în 

cadrul „Institutului Politehnic Cluj”, unde funcţiona ca “Secţie de Instalaţii pentru construcţii” 

a Facultăţii de Construcţii. Primul colectiv de cadre didactice cu care s-a început activitatea în 

cadrul “Secţiei de Instalaţii” a fost constituit din Iacob LAZĂR  - coordonator, Tudor 

POPOVICI, Elena GLUGAN, Gheorghe BADEA, Florin POP , Horia ZDRENGHEA şi 

Mircea BENEA. În cei apropape 50 de ani de existenţă, învăţământul universitar clujean de 

instalaţii a cunoscut mai multe forme de organizare. Pornind din poziţia unui colectiv restrâns 

care a fost ataşat organizatoric unor catedre, în prima parte la Construcţii Metalice şi apoi la 

Mecanica Construcţiilor, a ajuns în postura de a se constitui într-o catedră sub denumirea 

“CATEDRA  INSTALAŢII”, după o perioadă de apropape două decenii. Importanţa 

specializării INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII şi implicit a locului ocupat în 

Facultatea de Construcţii a condus ca aceasta să îşi schimbe denumirea sub titulatura de 

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ŞI  INSTALAŢII. În această nouă structură 

organizatorică, din partea specializării de instalaţii în conducerea facultăţii au fost 

desemnaţi de-a lungul timpului prodecani ca Tudor POPOVICI şi Viorel DRAGOŞ, iar 

coordonarea Catedrei de Instalaţii a fost asigurată de Gheorghe BADEA. 

 Eforturile depuse pentru o poziţionare remarcabilă a specializării de instalaţii pentru 

construcţii în universitate, la nivel naţional şi internaţional, a făcut posibil ca în anul 2007 să 

se ateste o facultate de sine stătătoare - FACULTATEA DE INSTALAŢII din CLUJ-

NAPOCA, prin hotărârea de guvern nr. 676/18.07.2007. Odată cu această legiferare a fost 

recepţionată şi investiţia pentru noul sediul al facultăţii, o clădire adecvată pentru funcţiile 

moderne, la nivelul cerinţelor naţionale şi intrernaţionale. Primul DECAN şi FONDATORUL 

acestei facultăţi a fost prof. univ. em. dr. ing. Gheorghe BADEA, care a definit direcţiile 

de dezvoltare ale viitoarei facultăţi, mandatul său derulându-se în perioada 2007-2012. 

 După circa un deceniu de la înfiinţare, profesorul Gheorghe BADEA - fondatorul 

Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor, a ajuns la concluzia că nu toţi membrii corpului 

profesoral erau pregătiţi şi dispuşi pentru un astfel de proces evolutiv de mare angajament şi 

responsabilitate, de a face saltul organizatoric, profesional şi ştiinţific de trecere de la 

un departament la o facultate. Concluzia formulată a fost că a început prea devreme şi mi-a 

transmis un motto din Franz Kafka:  

 “Te rog, lasă viitorul să doarmă, aşa cum merită. Deoarece, dacă-l trezeşti înainte de 

vreme, atunci o să ai un prezent adormit”.  

 Acest mesaj l-am primit când a aflat că doresc să candidez pentru funcţia de DECAN 

al Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor. Vin cu convingerea că acest citat poate fi combătut.  

 În prezent în România exista două facultăţi de profil, în Cluj şi la Bucureşti, celelalte 

centre universitare naţionale din Braşov, Iaşi, Timişoara, având specializarea instalaţiilor 

pentru construcţii cu statut de secţie de profil în cadrul facultăţilor de construcţii. La nivel 

internaţional există puţine centre universitare în cadrul cărora domeniul de studiu de licenţă 

„Ingineria Instalaţiilor” - specializarea “Instalaţii pentru construcţii” este organizat sub 

forma unei entităţi academice specifice (ex: Glasgow Caledonian University, Scoţia; Leeds 

Metropolitan University, Anglia; Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts University, 

India; Conestoga Polytechnic, Canada). Organizarea instituţională ca facultate de profil 

constituie principalul punct forte al Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor din cadrul 

Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. 
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Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor 

Sursa:http://users.utcluj.ro/~cteodor/PrezentareFII/20200606_Prezentare%20FII%202020.pdf 

 La înfiinţare, Facultatea de Instalaţii din Cluj-Napoca a fost organizată având în 

structura sa două catedre, şi anume “Bazele Instalaţiilor” şi „Instalaţii pentru Construcţii”, 

care în conformitate cu noua lege a învăţământului, intrată în vigoare la data de 09.04.2011, 

au fuzionat într-un singur departament, cu denumirea de „Ingineria Instalaţiilor”. În anul 2019 

se schimbă denumirea Facultăţii de Instalaţii în Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor, 

înainte de a se amplifica structura organizatorică a acesteia cu necesitatea a cel puţin două 

departamente. 

 În prezent, Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor pregăteşte ingineri la licenţă în 

domeniul 70. Ingineria Instalaţiilor, cu specializarea ”10. Instalaţii pentru construcţii”. 

Viitorii specialişti vor dobândi, pe parcursul celor 4 ani de pregătire, competenţele necesare 

pentru a activa în proiectarea, execuţia, întreţinerea, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor 

pentru construcţii civile şi industriale. În vederea aprofundării cunoştinţelor în domeniul 

70. Ingineria Instalaţiilor, absolvenţii de licenţă pot urma timp de 2 ani, cursurile unui 

program de masterat în domeniul de studii universitare 10. Inginerie civilă şi instalaţii. 

Pentru cei care doresc desăvârşirea studiilor universitare, pot fi urmate cursurile de doctorat 

din cadrul Şcolii Doctorale a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, sub îndrumarea unui 

profesor coordonator abilitat în domeniul 10. Inginerie civilă şi instalaţii. 

 Arealul geografic pe care îl acoperă astăzi Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor este 

format din Regiunea de Nord-Vest a României, regiunea cea mai atractivă din punct de vedere 

economic dintre toate regiunile de dezvoltare ale României, Regiunea de dezvoltare Centru şi 

Regiunea de Nord-Est a României, ca spaţiu imediat adiacent oportun pentru atragerea unei 

mase critice de studenţi. Datorită globalizării şi mobilităţii crescute, Facultatea de Inginerie a 

Instalaţiilor din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj - Napoca poate crea condiţii de 

relaţionare prin activităţile educative şi de cercetare în spaţiul lărgit al Europei Centrale şi de 

Est, dar şi în ţări din zona geografică situată în Orientul Mijlociu. 
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2. Analiza situaţiei existente 

Pentru definirea obiectivelor specifice planului managerial este necesară o analiză 

obiectivă a situaţiei existente a Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor, având la bază datele şi 

informaţiile legate de starea actuală a facultăţii preluate din: Raportul Rectorului pentru 

mandatul 2012-2016, Rapoartele Rectorului pentru anii 2017-2019, Programul Managerial al 

Rectorului din anul 2020 intitulat “Viitorul este în ochii celui care priveşte departe”, 

documentele publice vizibile pe site-urile Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi a 

Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor, Rapoartele de Activitate anuale ale Facultăţii de 

Inginerie a Instalaţiilor, Planurile de Învăţământ - licenţă şi masterat, Rapoartele 

Departamentului de Evaluare a Calităţii al ARACIS privind Evaluarea Externă a Calităţii 

Academice, Planurile Operaţionale ale Biroului Consiliului Facultăţii de Inginerie a 

Instalaţiilor subsumate planurilor operaţionale ale Biroului Consiliului Universităţii Tehnice 

din Cluj-Napoca şi Rapoartele Anuale cu privire la starea Universităţii Tehnice din                

Cluj-Napoca.  

În baza Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare 

şi a acreditării programelor de studii de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Superior (ARACIS), Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor este organizată sub 

forma unui singur departament cu titulatura de „Ingineria Instalaţiilor”. Structura 

organizatorică existentă a facultăţii este schematic ilustrată în organigrama instituţională. 

 

Organigrama Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor. 

Sursa:https://instalatii.utcluj.ro/files/Anunturi3/20180518_Organigrama%20Facultatii%20de%20Instalatii.pdf 
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 Conform datelor statistice publicate pe site-ul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, 

se poate aprecia că structura instituţional - organizatorică a Facultăţii de Inginerie a 

Instalaţiilor a rămas neschimbată. 

 În Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor se desfăşoară două programe de studii în 

cadrul sistemului Bologna, aparţinând domeniului fundamental 20. Ştiinţe Inginereşti, 

ramura de ştiinţă 10. Inginerie civilă, şi anume un program având domeniul de licenţă           

“70. Ingineria Instalaţiilor”, cu specializarea “10. Instalaţii pentru Construcţii” reevaluat 

de către ARACIS în anul 2011 pentru o capacitate de şcolarizare de 200 de locuri, respectiv în 

anul 2017 pentru un număr maxim de 200 de studenţi care pot fi şcolarizaţi şi unul de master 

profesional în domeniul „10. Inginerie Civilă şi Instalaţii” acreditat în anul 2011, respectiv 

2017 de către ARACIS pentru o capacitate de şcolarizare de 50 de locuri. Pentru aceste cicluri 

de studii s-au stabilit competenţe profesionale şi transversale conforme cu Registrul Naţional 

al Calificărilor din Învăţământul Superior. Viitorii specialişti vor dobândi competenţele 

necesare pentru a activa în proiectarea, execuţia, întreţinerea, reabilitarea şi 

modernizarea instalaţiilor pentru construcţii civile şi industriale: 

- Instalaţii de încălzire (sisteme de încălzire cu corpuri statice, centrale termice, panouri 

solare, cogenerare, încălzire prin pardoseală) şi reţele termice; 

- Instalaţii sanitare (alimentare cu apă şi canalizare) şi hidroedilitare; 

- Instalaţii de ventilare şi condiţionare (instalaţii de ventilare şi climatizare a aerului 

ambiental); 

- Instalaţii electrice (iluminat, instalaţii electrice de joasă şi medie tensiune); 

- Instalaţii de producere a energiei utilizând resurse regenerabile; 

- Instalaţii frigorifice (echipamente performante de răcire din mediul rezidenţial şi 

industrial, pompe de căldură); 

- Instalaţii de gaze naturale (la utilizator şi reţele de gaze naturale); 

- Instalaţii de automatizare din clădiri; 

- Instalaţii industriale. 

 Ciclul I. LICENŢĂ domeniul de studii universitare “70. Ingineria Instalaţiilor”, 

specializarea “10. Instalaţii pentru construcţii” 

 Dinamica numărului de locuri de şcolarizare acreditate raportate la numărul de 

absolvenţi ai Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor este prezentată în graficul de mai jos. 

 

Variaţia numărului de locuri acreditate vérsus absolvenţi ai învăţământului de instalaţii  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

acreditate 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

absolvenţi         129 126 112 85 87 83 108 68 93 80 
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 Se evidenţiază faptul că cifra de şcolarizare aprobată era de 200 de locuri pentru ciclul 

I - licenţă în anul 2007, reacreditată de către ARACIS în anul 2011, respectiv în anul 2017 şi a 

rămas aceeaşi până în prezent. Aceasta nu a fost acoperită în totalitate cu studenţi în nici un an 

cu implicaţii evident şi asupra valorilor financiare ale facultăţii şi ale universităţii (dovadă 

numărul de locuri în scădere alocate de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pentru 

şcolarizarea studenţilor la nivel licenţă; spre exemplu în anul 2020 au fost disponibile 170 de 

locuri la admitere). Dinamica numărului de locuri acreditate vs. absolvenţi prezentată grafic 

ilustrează în mod constant un număr scăzut de studenţi care finalizează studiile, fiind calculată 

o medie de 51% a absolvenţilor raportată la numărul de locuri de şcolarizare disponibile. 

 Ciclul II. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT domeniul “10. Inginerie 

Civilă şi Instalaţii”, specializarea “Ingineria Instalaţiilor” 

Dinamica numărului de locuri acreditate raportate la numărul de absolvenţi, 

acreditate de către ARACIS în anul 2011, respectiv anul 2017 la masteratul profesional din 

cadrul Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor în domeniul de studii universitare „Inginerie 

Civilă şi Instalaţii”, specializarea “Ingineria Instalaţiilor” este ilustrată după cum urmează. 

 

Variaţia numărului de locuri acreditate vérsus absolvenţi ai ciclului II - masterat 

 Se evidenţiază faptul că cifra de şcolarizare aprobată de 50 de locuri pentru ciclul II - 

masterat este integral acoperită anual, dar se constată o creşterea a dezinteresului manifestat 

de către studenţi pentru studiile de masterat, coroborat cu o rată ridicată de abandon şcolar, 

ceea ce conduce la scăderea numărului de masteranzi care finalizează studiile. De menţionat 

că în anii 2016, 2017 numărul absolvenţilor depăşeşte cifra de şcolarizare acreditată de către 

ARACIS, datorită faptului că un număr considerabil de studenţi au amânat susţinerea 

examenului final de dizertaţie în anii precedenţi. 

 Ciclul III. DOCTORAT domeniul de studii universitare “10. Inginerie Civilă şi 

Instalaţii” 

 Pentru cei interesaţi în desăvârşirea studiilor universitare pot fi urmate cursurile de 

doctorat din cadrul Şcolii Doctorale a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca sub îndrumarea 

unui profesor coordonator abilitat în domeniul Inginerie civilă şi instalaţii.  
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Ciclul III. Doctorat - situaţia existentă  

 În anul 2007 domeniul Inginerie civilă şi instalaţii înregistra un număr de 35 de 

doctoranzi sub îndrumarea a 2 profesori titulari şi 1 profesor asociat conducători de doctorat 

abilitaţi în domeniu. Conform datelor statistice furnizate de către site-ul Universităţii Tehnice 

din Cluj-Napoca se constată scăderea treptată a numărului de doctoranzi (în prezent fiind în 

stagiu un număr de 16 doctoranzi), dar şi a profesorilor conducători de doctorat. Începând cu 

anul 2013 până în prezent, Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor nu are în repartiţia pe 

funcţiuni didactice încadrat nici un cadru didactic abilitat titular cu expertiză pe domeniul 

Inginerie civilă şi Instalaţii. În prezent, îndrumarea studenţilor doctoranzi înmatriculaţi în 

ani precedenţi la Şcoala Doctorală a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca se face de către 

doi profesori universitari asociaţi, conducători de doctorat abilitaţi pe domeniul Inginerie 

civilă şi Instalaţii. 

 Conform analizelor din rapoartele anuale pentru perioada anilor 2016 - 2019 veniturile 

Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor atrase din activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare au 

fost de 139.417 lei, fiind foarte mici comparativ cu ale celorlalte facultăţi din cadrul 

Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Se apreciază că este impetuos necesară înfiinţarea 

unui Centru de Cercetare Ştiinţifică, Dezvoltare Tehnologică, Inovare şi Proiectare de profil, 

în cadrul căruia să se desfăşoare activităţi specifice de cercetare pentru atragerea finanţărilor 

prin câştigarea de proiecte pentru creşterea veniturilor facultăţii şi universităţii, unde cadrele 

didactice din facultate să beneficieze de susţinere pentru a-şi îndeplini criteriile minimale şi 

obligatorii conform titlurilor didactice şi a atinge standardele necesare pentru avansarea pe 

posturile didactice. 

 Resurse umane. Funcţii didactice  

 Repartiţia pe funcţii didactice a resursei umane şi variaţia lor în perioada 2007 - 2020 

este prezenată după cum urmează: 

Funcţia 2007-2008 2010-2011 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 T V T V T V T V T V T V T V T V T V 

Profesor 4 - 4 - - 2 - - - - - 1 - - - 1 1 - 

Conferenţiar 9 - 9 - 9 2 8 - 7 - 7 2 9 - 8 2 8 - 

Şef lucrări 8 23 6 21 7 11 13 12 15 12 18 13 17 14 17 11 15 12 

Asistent 4 - 7 - 6 - 4 3 6 2 4 0 2 1 2 3 3 2 

Prep.+ as.drd. 3 10 3 10 13 - 6 - 1 - - - - - - - - - 

 28 33 29 31 35 15 31 15 29 14 29 16 28 15 27 17 27 14 

% 45,9 54,1 48,3 51,7 70 30 67,4 32,6 67,4 32,6 64,4 35,6 65,1 34,9 61,4 38,9 65,9 34,1 

TOTAL T+V 61 60 50 46 43 45 43 44 41 

T- titular; V - vacant; prep. - preparator; as.drd. - asistent doctorand  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

doctoranzi 35 33 32 32 32 32 30 28 22 18 16 16 16 

conducător doc. - titular 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

conducător doc. - asociat 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
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 La înfiinţarea facultăţii în anul 2007 existau 61 de posturi didactice, din care 28 erau 

ocupate de cadre didactice universitare titulare (4 profesori, 9 conferenţiari, 8 şefi de lucrări, 4 

asistenţi, 3 preparatori/asistenţi doctoranzi) într-un procent de 45,90%, iar 33 de posturi - 

respectiv 54,10% erau vacante (23 şefi lucrări, 10 asistenţi). 

 După reorganizarea facultăţii trecându-se de la două catedre - Bazele Instalaţiilor şi 

Instalaţii pentru construcţii - la un singur departament “Ingineria Instalaţiilor”, conform noilor 

reglementări ale Ministerului Educaţiei, a condus la o structură cu 50 de posturi didactice în 

anul 2012, din care 35 de posturi (70%) erau ocupate de cadre didactice titulare şi 15 posturi 

erau vacante (30%). În anul universitar 2019 - 2020 a rămas acelaşi department, dar cu 41 de 

posturi didactice din care 27 fiind ocupate de cadre didactice titulare (65,9 %) din care                  

1 profesor, 8 conferenţiari, 15 şefi lucrări, 3 asistenţi universitari şi 14 posturi fiind vacante în 

proporţie de 34,2%, respectiv 12 posturi de şefi lucrări şi 2 de asistenţi universitari.  

 Ca o concluzie principală se poate reţine că numărul de posturi didactice a scăzut 

permanent ajungându-se de la 61 de posturi didactice la 50 de posturi didactice, apoi la un 

număr de 41 de posturi didactice, evident în strânsă corelare cu reducerea numărului de 

studenţi de la an la an, în perioada 2012-2020. 

 Existenţa unui număr mare de posturi vacante (34,10% din totalul de posturi didactice) 

influenţează negativ calitatea procesului educaţional, dar şi activitatea de cercetare ştiinţifică 

din cadrul Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor. În ceea ce priveşte posibilitatea efectuării unei 

norme de cumul pe lângă norma didactică de bază - se apreciază că aceasta duce la slăbirea 

calităţii învăţământului prin intensificarea activităţii didactice în detrimentul activităţii de 

cercetare (normarea cadrelor didactice presupune sarcina didactică şi activitate de cercetare, 

dezvoltare tehnologică şi inovare, ceea ce favorizează legătura între procesul didactic şi 

aplicabilitatea practică a cunoştinţelor teoretice în confruntarea cu problematici reale din 

domeniul Ingineriei Instalaţiilor - proiectare, producţie, execuţie, mentenanţă, etc.).  

Analiza SWOT a situaţiei actuale a Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

- funcţionarea ca entitate academică specifică 

de profil - Facultate de Inginerie a 

Instalaţiilor; 

- funcţionarea ca entitate integrată în cadrul 

Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca îi 

conferă stabilitate instituţională şi 

calificativul “Grad ridicat de încredere” 

acordat universităţii în urma evaluării 

instituţionale ARACIS, precum și a evaluării 

pozitive internaţionale EUA; 

 

- existenţa unui singur departament şi lipsa 
unui centru de cercetare în cadrul facultăţii 
denotă o insuficientă dezvoltare structurală 
a instituţiei; 

- numărul în scădere al locurilor ocupate la 
admitere pentru ciclul I nivel LICENŢĂ; 

- existenţa unui singur program de studii 
ciclul II - MASTER PROFESIONAL; 

- lipsa unor programe de studii ciclul II - 
MASTERATE  ŞTIINŢIFICE; 

- creșterea dezinteresului manifestat de către 
studenți pentru finalizarea studiilor; 

- programe şi discipline de studiu necorelate 
cu cerinţele şi tendinţele actuale din mediul 
academic şi socio-economic, care nu permit 
alegerea unor trasee de învățare flexibile 
pentru studenţi prin discipline opționale și 
facultative; 



- 9 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

- acoperire regională, naţională şi 

internaţională care generează oportunitatea 

de atragere a unui număr considerabil de 

studenţi; 

- “Ingineria Instalaţiilor” ca ofertă 

educaţională are o importanţă deosebită în 

contextul actual de dezvoltare tehnologică 

în expansiune: 

- Domeniul de studii universitare de licenţă 

“70. Ingineria Instalaţiilor”, specializarea 

“Instalaţii pentru construcţii”; 

-  Domeniul de studii universitare de 

masterat “10. Inginerie Civilă şi Instalaţii”; 

- infrastructură şi bază materială (spaţii de 

învăţământ şi laboratoare) adecvate 

desfăşurării activităţilor didactice 

educative; 

- număr mare de locuri aprobate şi acreditate 

disponibile pentru admiterea  studenţilor la 

ciclul I de studii LICENŢĂ (170 locuri) şi 

ciclul II de studiu MASTER (50 locuri). 

- lipsa integrării studenţilor în echipe de 
lucru pluridisiplinare şi de cercetare în care 
aceştia să dobândească un rol activ în 
procesul de învăţare; 

- număr mare de posturi vacante (34,10%) 
acoperite în regim de plata cu ora/cumul de 
către cadrele didactice titulare duce la 
slăbirea calităţii învăţământului universitar; 

- intensificarea activităţii didactice în 
detrimentul activităţii de cercetare; 

- lipsa de deschidere a factorilor decizionali 
din cadrul facultăţii cu privire la atragerea 
şi menținerea cadrelor didactice 
performante, cu pregătire şi experiență 
corespunzătoare în corelaţie cu disciplinele 
predate; 

- doctoranzii nu sunt integraţi în procesul 
educaţional de către conducerea facultăţii 
deşi contractele de studii ale doctoranzilor 
prevăd ca aceştia să desfăşoare min. 4 
ore/săptămână activitate didactică;  

- lipsa unui colectiv didactic tânăr şi ambiţios 
care doreşte să se implice cu seriozitate şi 
profesionalism în activitatea didactică şi de 
cercetare academică; 

- lipsa cadrelor didactice cu grad ştiinţific de 
conferenţiar şi profesor universitar abilitaţi 
în domeniul Inginerie Civilă şi Instalaţii;  

- modesta recunoaştere naţională şi 
internaţională a realizărilor ştiinţifice a 
cadrelor didactice ca rezultat al activităţii 
modeste de cercetare, dezvoltare, inovare; 

- neîndeplinirea criteriilor minimale de 
avansare pe posturi didactice (de pe poziţia 
de şef lucrări la cea de conferenţiar şi din 
poziţia de conferenţiar la gradul de profesor 
universitar);  

- lipsa posturilor de cercetători; 
- lipsa unor amenajări şi dotări tehnologice 

corespunzătoare care să asigure condițiile 
necesare derulării unor activități 
performante de cercetare, dezvoltare 
tehnologică, inovare (CDI) şi expertizare; 

- modesta colaborare cu instituţii de 
cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare 
în scopul derulării unor proiecte comune; 

- modesta colaborare cu asociaţiile 
profesionale, patronale şi mediul economic 
în scopul derulării unor proiecte comune; 

- insuficienta dezvoltare a unei culturi 
organizaţionale datorată perioadei scurte 
de la înfiinţarea facultăţii; 
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- lipsa deschiderii din partea cadrelor 
didactice pentru colaborări cu specialişti 
din mediul economic şi cercetare în vederea 
ridicării performanţei educaţionale, din 
exterior facultatea este percepută ca fiind o 
facultate închisă. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- cererea în creştere pe piaţa fortei de muncă 

a Inginerului de Instalaţii; 

- cererea din partea mediului economic 

pentru activităţi de inginerie specifice: 

expertizare, verificare de proiecte, 

proiectare în specializarea Ingineriei 

Instalaţiilor; 

- colaborări de tradiție cu universități din 

țară și din străinătate; 

- colaborări de tradiție cu instituţii de 

cercetare, dezvoltare şi inovare; 

- burse acordate studenţilor din partea 

mediului economic; 

- existenţa diferitelor surse de finanţare a 

activităţilor de cercetare, dezvoltare şi 

inovare; 

- existenţa unor multiple surse de finanțare 

din partea Uniunii Europene destinate 

universităților pentru investiţii, pentru 

participarea în echipe de cercetare, pentru 

instruire, pentru mobilităţi ale studenţilor 

şi cadrelor universitare etc.; 

- măsuri legislative cu privire la 

obligativitatea eficientizării consumurilor 

energetice în clădiri şi implementarea până 

în anul 2030 a conceptului de clădiri cu 

consum aproape zero (nZEB) este o 

oportunitate propice infiinţări unui 

program de master ştiinţific în domeniul 

ENERGETICA CLĂDIRILOR; 

- programele de dezvoltare durabilă la nivel 

de Uniune Europeană poziţionează “energia 

hidrogenului” ca fiind de importanţă 

strategică, oportunitate propice infiinţări 

unui program de master ştiinţific în 

domeniul ENERGETICA HIDROGENULUI ŞI 

TEHNOLOGII ASOCIATE. 

 

- competiţia dintre centrele universitare din 

ţară; 

- competiţia dintre centrele universitare din 

regiune; 

- competiţia dintre universităţile din Cluj-

Napoca; 

- scăderea numărului de absolvenţi de liceu; 

- tendinţa de scădere demografică, cu un 

impact negativ asupra dinamicii numărului 

de studenţi şi creşterea treptată a costurilor 

de trai, duc la lipsa de interes a 

absolvenţilor de liceu pentru studii 

universitare; 

- lipsa de predictibilitate şi modificările 

frecvente ale cadrului legislative naţional, 

din domeniul învăţământului universitar; 

- reducerea semnificativă a fondurilor 

naţionale de cercetare în ultimii ani, 

concomitent cu creşterea standardelor 

pentru criteriile minime de eligibilitate, 

pentru atragerea de granturi de cercetare la 

nivel naţional, pentru directorii de proiect; 

- probleme de sustenabilitate financiară; 

- dificultăți în introducerea salarizării 

diferențiate, în funcție de performanță, 

datorate unor prevederi legislative în 

materie, extrem de rigide; 

- tendinţe centrifuge, de tip individualist, 

manifestate la nivelul unor colective din 

facultate, care, netratate pe ansamblu, cu 

corectitudine şi echilibru, pot conduce la 

disfuncţionalităţi instituţionale de genul 

“facultatea = instituţie închisă”; 

- scaderea numărului de locuri ocupate la 

programele de studii din cadrul Facultăţii 

de Inginerie a Instalaţiilor poate duce la 

trasformarea din entitate academică 

specifică - facultate de profil - într-o secţie 

în cadrul unei alte facultăţi. 
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3. Argumenete în favoarea candidaturii 

3.1. Îndeplinirea condiţiilor legale pentru funcţia solicitată 

În baza: 

- Legii nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale cu modificăril şi completările ulterioare;  

- Cartei Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca;  

- Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr.3751 publicat la data de 

18.05.2015, cu privire la “Metodologia - cadru referitoare la procesul de stabilire şi de 

alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional 

de învăţământ superior”; 

- Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii; 

- Biroului Operativ al Senatului universitar întrunit în şedinţa din data de 22.07.2019; 

- Hotărârii Senatului Universitar nr.1084/22.07.2019 cu privire la “Metodologia referitoare 

la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere din 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 2020-2024”. 

 Consider că îndeplinesc condiţiile legale de eligibilitate pentru funcţia de decan: 

- Sunt cadru didactic titular în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, iar în perioada 

mandatului solicitat nu împlinesc vârsta legală de pensionare. 

- Nu am primit de-a lungul carierei didactice nici o sancţiune juridică, administrativă sau 

academică. 

- Nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, definite prin lege. 

- Nu sunt angajat în activităţi care să determine conflict de interese şi incompatibilităţi între 

activitatea desfăşurată în mediul universitar şi alte tipuri de activităţi. 

- Apreciez că activităţile mele didactice, de cercetare şi profesionale sunt în conformitate 

cu statutul de cadru didactic şi de membru al comunităţii academice din Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca. Pe parcursul carierei profesionale personale am dovedit 

aptitudini manageriale şi cunosc legislaţia referitoare la învăţământul din România . 

3.2. Elemente motivaţionale în favoarea candidaturii 

 Candidatura la funcţia de DECAN al Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor este 

motivată de dorinţa de a contribui şi a mă implica activ în dezvoltarea şi susţinerea schimbării 

învăţământului ingineresc ,,generalist” de instalaţii în învăţământ ingineresc de 

,,specialitate” în instalaţii. 

 Funcţia de DECAN este dorită de candidaţi pentru că este o poziţie onorantă, de 

încununare cu succes a unei cariere universitare. Pentru mine această funcţie, de DECAN, nu 

reprezintă o miză de carieră, ea reprezintă circumstanţa de a servi o instituţie educaţională 

universitară cu tradiţie şi cu un potenţial imens de dezvoltare prin implementarea măsurilor 

necesare pentru creşterea calităţii învăţământului în specializarea instalaţii. 

 Transformarea Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor dintr-o ,,facultate de pluton”, cu o 

programă de învăţământ generalistă, într-o facultate avangardistă bazată pe o programă de 

învăţământ specializat, creativ şi inovativ, poate fi realizabilă prin adoptarea unor măsuri care 

să fie propuse şi aprobate  în Consiliul de Administraţie şi în Senatul Universităţii Tehnice din 

Cluj-Napoca.  
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               Înscrierea în competiţia pentru ocuparea funcţiei de DECAN al            

Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor porneşte de la valori şi principii care          

m-au călăuzit de-a lungul carierei profesionale dezvoltată în mediul academic 

din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi în mediul economic. 

 

 Fundamentarea deciziei de a candida la funcţia de DECAN al Facultăţii de Inginerie a 

Instalaţiilor se bazează pe experienţa dobândită în cursul celor 32 de ani de activitate în 

domeniul Ingineriei Civile şi Instalaţii, din care 27 de ani în funcţii de conducere cu o 

deosebită responsabilitate. La vârsta de 27 de ani, în anul 1993, am fost avansat inginer şef 

şantier instalaţii, coordonam activitatea a peste 360 de angajaţi în cadrul societăţii ACI CLUJ, 

în anii 2002-2004 eram director general la SC Grupul 4 Instalaţii, iar în periada 2004-2015 

preşedinte al consiliior de Administraţie al societăţilor ACI CLUJ, GRUP 4 INSTALAŢII, 

ELCO ELECTROCONSTRUCŢIA CLUJ, ramânând până în prezent preşedinte al societăţii 

ACI CLUJ. Aceste societăţi de primă mărime în Regiunea de Nord-Vest a României şi printre 

primele 20 la nivel naţional funcţie de domeniul de activitate conform codului CAEN au 

realizat contracte în domeniul Ingineriei Civile în ţară şi străinatate. 

 Experienţa în activitatea didactică am dobândit-o în perioada anilor 2004-2014, când 

am fost cadru didactic asociat al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, perioadă care se 

suprapune parţial cu perioada de pregătire şi obţinere a diplomei de doctor în Ştiinţe 

Inginereşti domeniul Ingineriei Civile, iar din anul 2018 până în prezent sunt cadru didactic 

titular în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca pe poziţia de conferenţiar al Facultăţii 

de Costrucţii, Departamentul Construcţii Civile şi Management. 

 În iulie 2019 am obţinut atestatul de abilitare CONDUCĂTOR DE DOCTORAT 

în domeniul de studii universitare  “Inginerie civilă şi instalaţii” prin ordin MEC nr.4610 din 

30.07.2019. 
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 Principalele rezultate ale activităţii didactice şi de cercetare sunt sintetizate mai jos şi 

se regăsesc prezentate în detaliu în cadrul CV ataşat: 

- h-index = 5,4 (0,2 x hGS + 0,3 x hS + 0,5 x hWOS), unde: h-index= 7, i10-index= 7 

(scholar.google.ro-GS); h-index= 5 (Scopus-S); h-index= 5 (WoS); 

- punctaj SIMAC 2019 = 15,25; 

- 3 cărţi de specialitate publicate la edituri naţionale; 

- 8 articole de cercetare publicate în reviste internaţionale indexate ISI Web of Knowledge 

(Clarivate Analytics) cu factor de impact peste 2,5; 

- 15 articole de cercetare prezentate şi publicate în volumele unor conferinţe internaţionale 

indexate ISI Proceeding Web of Knowledge (Clarivate Analytics); 

- 17 articole de cercetare publicate în reviste internaţionale indexate în diverse baze de date 

internaţionale de interes (Scopus, EBSCO, etc.); 

- 37 articole şi rapoarte ştiinţifice publicate în reviste de interes naţional recunoscute CNCSIS. 

- 4 brevete de invenţie; 

- 2 cereri de brevet de invenţie - înregistrate la OSIM în 2020; 

- în perioada 2004-2020, am fost preşedintele comitetului de organizare al Conferinţei “Ştiinţa 

Modernă şi Energia”, iniţiată în anul 1981 de către prof.univ.em.dr.ing. Gheorghe BADEA, 

eveniment ştiinţific care are ca principali organizatori: Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din 

România - Filiala Transilvania, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Facultatea de 

Inginerie a Instalaţiilor, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Institutul Naţional de 

Cercetare, Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice Râmnicu Vâlcea, Asociaţia 

pentru Energia Hidrogenului din România; 

- în mai 2019 am fost technical co-chair şi vicepreşedinte al comitetului de organizare al 

conferinţelor internaţionale desfăşurate la Cluj - Napoca în parteneriat cu International 

Association for Hydrogen Energy şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Facultatea de 

Inginerie a Instalaţiilor, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Asociaţia Inginerilor de 

Instalaţii din România - Filiala Transilvania, Institutul Naţional de Cercetare, Dezvoltare 

pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice Râmnicu Vâlcea, Asociaţia pentru Energia 

Hidrogenului din România: 10
th

 International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-

2019) şi 3
rd

 International Conference on Research, Innovation and Commercialisation, 

ICRIC-19.  

- mai 2017 - prezent: responsabil de proiect cercetare - partener ZEOLITES PRODUCTION 

SRL. „Realizarea transferului de cunoştinţe acumulate şi tehnologii dezvoltate de INCDO-

INOE 2000, Filiala ICIA în domeniul Materiale pentru implementarea lor la întreprinderi din 

Romania”, Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa 1 Cercetare, dezvoltare 

tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, 

Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe Competiţia POC-A1-A1.2.3.-G-

2015, Cod SMIS: 105654. În cadrul parteneriatului au fost propuse spre realizare activităţi de 

cercetare pentru obţinerea unor produse, tehnologii după cum urmează: 

   - material absorbant obţinut pe bază de material zeolitic pentru reţinerea amoniului şi 

hidrogenului sulfurat din medii contaminate (ape uzate); 

   - material absorbant obţinut pe bază de material zeolitic pentru absorbţia hidrocarburilor din 

medii contaminate; 

   - filtre pe bază de zeoliţi pentru reţinerea unor contaminanţi specifici (Fe, Mn) pentru 

potabilizarea apelor la staţiile de tratare şi epurare; 

   -  material filtrant pe bază de material zeolitic pentru metale grele şi substanţe radioactive. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


- 14 - 
 

- 2013: responsabil de proiect cercetare - partener AIB CONSULTING SRL. ”Impactul 

nefavorabil al traficului stradal asupra conductelor de apă, canalizare şi gaz. Soluţii şi 

modalităţi de rezolvare”, partener principal: Universitatea Tehnică Din Cluj-Napoca. 

- 2008 -2011: responsabil de proiect cercetare - partener UNIVERSITATEA TEHNICA DIN 

CLUJ-NAPOCA. "Sistem optimizat de producere a energiei termice din surse regenerabile 

utilizând pompa de căldură", partener principal-coordonator: Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare pentruTehnologii Criogenice si Izotopice - INCDTCI ICSI Rm. Vâlcea. Program: 

Parteneriate în domenii prioritare - Domeniul: 2-Energie; Contract nr: 22-128/2008. 

- 2011 - mai 2018: manager de proiect şi reprezentant legal al proiectul de dezvoltare 

“Extinderea capacităţii tehnice a SC Grup 4 Instalaţii SA pentru lucrări de reabilitare şi 

execuţie privind alimentarea cu apă şi canalizare (dotări cu echipante şi tehnologii de vârf cu 

roboţi, cercetare şi dezvoltare tehnologii)”, proiect co-finanţat prin Programul Operaţional 

Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice şi Fondul European de Dezvoltare Regională, 

cod SMIS 23991; valoarea totală a contractului: 15.233.718,14 lei  (3.400.000,00 euro). 

- 2014-2020: reprezentant legal SC ACI CLUJ SA al proiectului de dezvoltare “Modernizare 

fundamentală a procesului de producţie prin construcţie fabrică pentru structuri, confecţii 

metalice şi achiziţie de echipamente şi tehnologii noi”, proiect co-finanţat prin Fondul 

European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul 

Fondurilor Europene, Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 

Economice”; valoarea totala a proiectului: 14.941.747,75 lei (3.320.000,00 euro). 

 Implicarea constantă, susţinută, activă în viaţa Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, 

în mod special în activităţile Facultăţii de Construcţii, iar din anul 2007 până în anul 2014 şi 

în cadrul Facultăţii de Instalaţii. Unul dintre proiectele de importanţă semnificativă pentru 

Cluj-Napoca realizat în anii 2009 - 2011 în parteneriat S.C. ACI Cluj S.A. şi Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca este proiectarea si realizarea  noului stadion  Cluj ARENA.  

Premierea principalelor rezultate ale activităţii personale manageriale  

Managerul anului 2016 

The Socrates Committee,  

Oxford, UK, 2016 

 

World Business Leader  

World Confederation                      

of Businesses, Dubai,  

BIZZ AMEA 2017 
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Membru al unor organizaţii profesionale: 

- preşedinte al Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din România A.I.I.R. - Filiala Transilvania; 

- vicepresedinte al Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din România; 

- vicepreşedinte ARACO – Asociaţia Română a Antreprenorilor în Construcţii; 

- membru în Asociaţia pentru Energia Hidrogenului din România; 

- membru în comitetul tehnic, reprezentant din partea României CEN/CLC/JTC 6 - ASRO/CT 

395 cu rol de a participa la elaborarea unui standard referitor la injectarea gazelor produse din 

surse regenerabile în reţelele de gaze naturale, martie 2020; 

- membru în International Club of Leaders, Oxford, UK începand cu anul 2016; 

- membru în Enciclopedia Personalităţilor din România, Hübners Who is Who, din anul 2012. 

 Datorită acestei experienţe, pot să afirm că ştiu care sunt cunoştinţele teoretice şi 

abilităţile practice pe care trebuie să le deţină un absolvent de licenţă sau masterat în domeniul 

Ingineriei Civile, specializarea ”Instalaţii pentru construcţii” pentru a corespunde cerinţelor 

angajatorilor şi a putea începe o carieră de succes în domeniu, cunosc măsurile ce trebuiesc 

implementate în cadrul Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor pentru a reuşi. 

4. Viziune. Misiune. Valori 

 Este absolut necesar ca Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor să îşi asume rolul 

complex de asigurare a excelenţei în actul educaţional,  performanţei de avangardă pe plan 

naţional şi internaţional în activitatea de cercetare, dezvoltare tehnologică, inovare, precum şi 

pragmatismul în implementarea şi diseminarea rezultatelor educaţiei şi cercetării către 

comunitate şi mediul economic. Viziunea propusă este cea a unei enităţi universitare de 

formare de referinţă în reţeaua academică naţională în domeniul Ingineriei Instalaţiilor care să 

reprezinte o punte între mediul academic şi cel socio-economic, astfel ca Facultatea de 

Inginerie a Instalaţiilor să devină lider la nivel regional şi naţional în domeniul Ingineriei 

Instalaţiilor.  

 Esenţial în acest demers este asumarea responsabilităţii resursei umane în conturarea 

modului în care Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor va arăta şi va funcţiona în viitor, în mod 

deosebit a modului în care va performa în faţa provocărilor educaţionale şi ştiinţifice în raport 

cu mediul socio-economic.  

 Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor în cadrul căreia se pregătesc specialişti în 

domeniu, pentru oportunitate şi performanţă, trebuie văzută prin prisma conceptului de 

“integrare în sistem”, având în vedere amplificarea deosebită a tipurilor de instalaţii care 

se înglobeză în clădiri în mod armonios, optim şi funcţional. Simbioza cu arhitectura şi 

structura unei clădiri devine atât de profundă încât nu se mai pot distinge ca trei componente, 

arhitectură, structură şi instalaţii. În viitorul apropiat ne aşteptăm să rămână doar arhitectura 

ca şi căutare a frumosului, iar restul - structură şi instalaţii - fiind tehnologii, instalaţiile 

căpătând o importanţă covârşitoare susţinută şi de componenta energetică a clădirilor, care în 

curând vor avea consumuri apropiate de zero. 

 Misiunea propusă nu va fi sustenabilă fără însuşirea unor valori fundamentale, pe care 

managementul Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor trebuie să le onoreze şi să le promoveze în 

toate acţiunile sale: 
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- recunoaşterea valorii – ca cea mai importantă resursă a Facultăţii de Inginerie a 

Instalaţiilor, membrii acesteia, trebuie să beneficieze de recunoaşterea meritelor la 

modul individual şi de identificarea formei potrivite de dezvoltare profesională. 

- pragmatism – noţiunile, ideile, teoriile  trebuie considerate din punctul de vedere al 

eficacităţii lor practice, ca reguli, planuri, instrumente de acţiune, identificând adevărul 

cu utilul. 

- rigoare – activitatea de predare este indisolubil legată de activitatea de cercetare, iar 

aceasta din urmă presupune îmbinarea unei capacităţi creative cu rigoarea ştiinţifică.  

- responsabilitate – fiecare individ are obligaţia de a efectua acţiuni, de a răspunde, 

de a da socoteală, de a accepta şi suporta consecinţe. 

- măsură – o acţiune colectivă măsurabilă şi cuantificată favorizează monitorizarea 

progresului şi a evoluţiei instituţionale.  

- diversitate – suntem părţi componente ale unor culturi care, deşi au grade de 

specificitate, au interferat şi s-au influenţat reciproc. Punerea acestora împreună, într-o 

formă de multiculturalitate constructivă poate şi trebuie să inducă un efect sinergic şi 

să devină motorul de progres al Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor. 

- solidaritate – aparţinem unei comunităţi la care am aderat, care ne-a adoptat şi este 

responsabilitatea fiecăruia dintre noi de a-i apăra interesele şi imaginea. Trebuie 

redefinit spiritul de echipă, interesul colectiv, păstrându-l în echilibru cu cel personal. 

- libertate de gândire şi exprimare – este nu doar un drept, dar şi o dovadă de 

maturitate spirituală şi profesională, fiind o valoare legată indisolubil de toleranţă şi de 

respectul reciproc. Acest drept poate exista în condiţiile exprimării oneste şi a 

încrederii reciproce. 

- deschidere – o instituţie universitară de excelenţă reuneşte expertiza şi competenţele 

unor experţi recunoscuţi şi are ca principală preocupare dezvoltarea de sinergii între 

diferitele discipline de studiu şi resursele educative, de cercetare sau de aplicabilitate 

practică, precum şi crearea de activităţi interdisciplinare şi transdisciplinare comune, 

dar şi deschiderea către legături structurale cu instituţiile altor universităţi, centre de 

cercetare, mediul economic şi societatea civilă.  



- 17 - 
 

5. Obiectivele Planului Managerial 

 Obiectivele propuse în acest plan managerial au drept scop asigurarea excelenţei 

în educaţie, performanţă în activitatea de cercetare, dezvoltare tehnologică şi 

inovare, pragmatism în implementarea rezultatelor educaţiei şi cercetării în 

mediul socio-economic, fiind în concordanţă cu Programul Managerial al Rectorului din 

anul 2020 intitulat “Viitorul este în ochii celui care priveşte departe”, cu referire la:  

 Dezvoltarea şi consolidarea unui management performant şi eficient. 

 Dezvoltarea structurii  Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor. 

 Dezvoltarea procesului educaţional. 

 Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare. 

 Consolidarea relaţiei cu studenţii. 

 Dezvoltarea şi susţinerea resursei umane. 

 Managementul resurselor financiare. 

 Dezvoltarea şi consolidarea managementului relaţiilor cu societatea. Internaţionalizare. 

 Dezvoltarea şi consolidarea managementului administrativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentele majore ale Planului Managerial 

 Angajamentul pentru îndeplinirea acestor obiective trebuie să fie unul colectiv, 

măsurile necesare realizării fiind condiţionate de trei componente principale: 

- Resursa umană – studenţi, cadre didactice, personal de cercetare, personal 

administrativ; 

- Infrastructura didactică, de cercetare şi de suport; 

- Resursele financiare. 

Facultatea de  

Inginerie a Instalaţiilor   

 instituţie de excelenţă 

recunoscută în educaţie 

şi cercetare 

Studentul – principalul 

beneficiar şi partener în 

educaţie şi cercetare 

Ofertă educaţională 

atractivă şi modernă cu 

înalt grad de calitate 

Dezvoltarea unei baze 

materiale funcţională şi 

modernă 

Vizibilitate naţională şi 

internaţională 
Cercetare ştiinţifică de 

nivel internaţional 

Parteneriate cu mediul 

economic, industrie şi 

cercetare 

Internaţionalizare 

Parteneriate cu mediul 

economic, industrie şi 

cercetare 
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5.0. Dezvoltarea şi consolidarea unui management performant  şi eficient 

Scop: Dezvoltarea unui management instituţional performant, participativ, transparent, bazat 

pe munca în echipă. Mod de conducere care să asigure succesul dezvoltării activităţilor 

educaţionale de excelenţă şi performanţa în cercetarea ştiinţifică. Mecanisme manageriale 

funcţionale, eficiente, de tip antreprenorial, care să asigure stabilitate administrativă, 

deschidere spre societate şi mediul economic, în măsură să creeze şi să dezvolte cultura 

instituţională şi care să implementeze măsuri concrete bazate pe obiective şi responsabilităţi. 

Măsuri: 

- promovarea unei relaţii de colaborare constructive, în scopul asigurării unui 

management eficient şi flexibil; 

- promovarea unui management centrat pe îndeplinirea indicatorilor de progres, ca 

modalitate strategică de realizare a obiectivelor asumate; 

- dezvoltarea şi actualizarea procedurilor şi mecanismelor de evaluare internă a calităţii 

tuturor activităţilor din facultate; 

- utilizarea informaţiilor relevante, rezultate din procesele de evaluare, pentru corectarea 

situaţiilor cu influenţă negativă în activitatea universităţii; 

- implementarea managementului proceselor organizaţiei; 

- certificarea facultăţii cu privire la următoarele standarde de referinţă: ISO - 9001 

sistem de management al calităţii; ISO -14001 managementul acţinilor, controlului şi 

reducerii impactului asupra mediului înconjurător; ISO - 50001 specifică cerinţele 

pentru stabilirea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea unui sistem de 

management al energiei; ISO/IEC - 20000 standard internaţional care defineşte 

cerinţele unui sistem de management al serviciului (certificări utile în special pentru a 

participa la licitaţii în vederea contractării unor lucrări/proiecte cu parteneri din mediul 

economic). 

Ţinte: 

- mecanisme manageriale funcţionale începând cu anul universitar 2020-2021; 

- stabilitate administrativă începând cu anul universitar 2020-2021; 

- certificarea facultăţii conform standardului ISO - 9001 în anul universitar 2021-2022; 

- certificarea facultăţii conform standardului ISO -14001 în anul universitar 2021-2022; 

- certificarea facultăţii conform standardului ISO - 50001 în anul universitar 2021-2022; 

- certificarea facultăţii conform standardului ISO/IEC - 20000 începând cu anul 

universitar 2022-2023. 

5.1. Dezvoltarea structurii  Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor 

Scop: Asigurarea cadrului instituţional necesar obţinerii de către studenţi a unei formări 

profesionale complete, capabilă să le maximizeze şansele pe piaţa muncii. 

 Asigurarea cadrului instituţional necesar realizării performanţei în cercetare cu accent 

pe dezvoltare tehnologică, inovare, aplicabilitate practică, încurajarea plusului de valoare.  

 Crearea cadrului instituţional propice pentru realizarea condiţiilor de promovare 

pentru resursa umană, creşterea vizibilităţii internaţionale a cadrelor didactice şi a instituţiei. 

Măsuri: 

- dezvoltarea structurii Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor conform organigramei 

structurii instituţionale propuse; 
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 În prezent Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor din Cluj are în structura sa un singur 

departament cu denumirea “Ingineria Instalaţiilor”. În coerenţă cu structura planurilor de 

învăţământ, a dinamicii  facultăţii şi a contextului actual naţional şi internaţional de dezvoltare 

tehnologică în expansiune, se impune definirea şi înfiinţarea unui al doilea departament în 

structura căruia să fie cuprise disciplinele de bază ale specializării. 

 În acest context cele două departamente ar fi: 

1. DEPARTAMENTUL - BAZELE INSTALAŢIILOR care va cuprinde în principal 

disciplinele fundamentale tehnice şi ştiinţifice (matematici speciale, termotehnică, hidraulică, 

electrotehnică, mecanică teoretică, rezistenţa materialelor) şi cele complementare (fizică, 

chimie şi materiale de instalaţii, desen tehnic şi infografică, informatică aplicată, geometrie 

descriptivă, topografie, programarea calculatoarelor şi limbaje de programare, informatică 

aplicată, elemente de arhitectură, construcţii generale). 

2. DEPARTAMENTUL - INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII, care va cuprinde 

disciplinele tehnice de specialitate  (instalaţii sanitare şi alimentări cu apă, instalaţii de 

încălzire şi reţele termice, instalaţii frigorifice şi pompe de căldură, instalaţii de ventilare şi 

climatizare, instalaţii de distribuţie a gazelor naturale, instalaţii de energie electică  şi 

iluminat, instalaţii de automatizare, instalaţii hidrulice industriale, instalaţii hidroedilitare, 

surse neconvenţionale de energie, asigurarea calităţii în instalaţii). 

 Asigurarea cadrului instituţional necesar desfăşurării şi realizării unei activităţi de 

cercetare performantă în cadrul Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor impune definirea şi 

înfiinţarea unui Centru de Cercetare Ştiinţifică, Dezvoltare Tehnologică, Inovare şi 

Proiectare de profil. 

 Etapele dezvoltării structurii instituţionale sunt prevăzute după cum urmează: 

Etapa I (2020 -2021) - pregătirea, fundamentarea şi aprobarea organigramei instituţionale 

de către Consiliul Facultăţii, Consiliul de Administraţie şi Senatul Universităţii Tehnice din 

Cluj-Napoca; 

Etapa II (2021 - 2022) - implementarea organigramei instituţionale în cadrul Facultăţii de 

Inginerie a Instalaţiilor; 

Etapa III (2022 - 2024) - dezvoltarea organigramei instituţionale. 

 Pentru eficientizarea activităţii academice, managementul instituţional va fi asigurat 

de către doi prodecani:  

- unul pentru activitatea didactică, atribuţia căruia cuprinde responsabilizarea 

directorilor de departamente - Director Departament “Bazele Instalaţiilor”, respectiv 

Director Departament “Instalaţii pentru Construcţii”; 

- unul pentru activitatea de cercetare, atribuţia căruia cuprinde gestionarea activităţii din 

cadrul Centrului de Cercetare Ştiinţifică, Dezvoltare Tehnologică, Inovare şi 

Proiectare specific Ingineriei Instalaţiilor. 
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Etapele dezvoltării structurii instituţionale: aprobare, implementare şi dezvoltare  

Ţinte: 

- organigramă instituţională aprobată de către Consiliul Facultăţii de Inginerie a 

Instalaţiilor, Consiliul de Administraţie şi Senatul Universităţii Tehnice din Cluj -

Napoca, în anul universitar 2020-2021; 

- funcţionarea procesului educaţional având în structură 2 departamente, Bazele 

Instalaţiilor şi Instalaţii pentru Construcţii, în anul universitar 2021-2022; 

- funcţionarea activităţii de cercetare în cadrul Centrului de Cercetare Ştiinţifică, 

Dezvoltare Tehnologică, Inovare şi Proiectare, în anul universitar 2022-2023. 

5.2. Dezvoltarea procesului educaţional 

Scop: asigurarea cadrului necesar obţinerii de către studenţi a unei formări profesionale 

complete, capabilă să le maximizeze şansele pe piaţa muncii. 

 Piaţa naţională şi europeană a instalaţiilor pentru construcţii (în particular) şi a 

instalaţiilor industriale, tehnologice (în general) se confruntă cu o lipsă acută de ingineri de 

instalaţii specialişti în domeniu, în contextul discrepanţei accentuate între numărul de 

absolvenţi ingineri de instalţii - în scădere şi cererea forţei de muncă din acest domeniu - în 

creştere. În acest sens, îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional şi a programelor de studii 

universitare la nivel de licenţă, masterat şi doctorat din cadrul Facultăţii de Inginerie a 

Instalaţiilor în scopul dezvoltării unui sistem educaţional la standarde internaţionale în 

vederea creşterii impactului absolvenţilor “ingineri de instalaţii“ pe piaţa muncii este 

definitoriu. 
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Aula Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor 

Măsuri: 

Sporirea atractivităţii programelor de studii de licenţă/masterale  

- evaluarea internă a tuturor programelor de studii din facultate; 

- realizarea sondajelor şi analizelor privind tendinţele înregistrate pe piaţa muncii, în 

vederea stabilirii unei oferte atractive de programe academice; 

- dezvoltarea programelor de studii universitare prin consultare directă cu mediul 

socio-economic; 

- asigurarea educaţiei complementare prin stimularea introducerii disciplinelor 

facultative şi opţionale; 

- regândirea curriculei la programele de licenţă şi masterat; 

- adaptarea curriculei la cerinţele pieţei forţei de muncă; 

- delimitarea clară pe parcursul anilor de studiu a perioadei de învăţare a 

disciplinelor fundamentale prin alegerea lor într-un mod riguros raportată la stricta 

necesitate a specializarii de instalaţii, pentru a avea cunoştinţele necesare învăţării 

şi aprofundării disciplinelor inginereşti de specialitate; 

- alegerea cu foarte mare atenţie a disciplinelor inginereşti necesare specializării şi 

creşterea numărului de ore alocate lor pentru predarea cursurilor şi realizarea 

aplicaţiilor necesare; 

- revizuirea planurilor de învăţământ, în scopul dezvoltării şi promovării abilităţilor 

şi competenţelor solicitate de piaţa  muncii, corelate cu evoluţiile şi standardele 

internaţionale; 

- înnoirea conţinutului disciplinelor din curriculum; 
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- evaluarea şi actualizarea continuă a programelor analitice; 

- revizuire, actualizare Fişe discipline ale materiilor predate în facultate; 

- întocmirea, elaborarea Fişe discipline pentru materiile nou introduse; 

- întâlniri şi consultări cu antreprenori/angajatori/mediu economic în vederea 

dezvoltării unei relaţii structurate cu piaţa angajatorilor atât la nivelul elaborării 

curriculei educaţionale, cât şi în ceea ce priveşte mecanismele de plasare a 

absolvenţilor în piaţa mucii, inclusiv plasarea studenţilor în stagii de practică 

profesională; 

- modernizarea, adaptarea şi flexibilizarea programelor de studii astfel încât să fie 

focalizate pe formarea şi dezvoltarea competenţelor, abilităţilor practice definite în 

acord cu cerinţele pieţei muncii, cu evoluţiile şi standardele internaţionale; 

- creşterea calităţii programelor de studiu în vederea dezvoltării abilităţilor 

antreprenoriale, de comunicare, de lucru în echipă, creativitate şi inovare, de 

adaptare la schimbare. 

Extinderea şi diversificarea specializărilor de studii masterale în funcţie de cerinţele 

pieţii muncii (inclusiv prin crearea unor programe transdisciplinare). 

 1/Având în vedere faptul că există experienţa necesară dată de cursurile 

aferente formei de studii aprofundate, care aveau o durată de un an, şi faptul că în prezent la 

nivel naţional şi european există reglementări care impun programe obligatorii, pe etape până 

în anul 2050, pentru configurarea energetică a clădirilor de a ajunge la clădiri cu consum de 

energie zero sau aproape de zero, se poate conchide că cel mai adecvat MASTER DE 

CERCETARE ar putea fi:  ENERGETICA CLĂDIRILOR ŞI A INSTALAŢIILOR AFERENTE. 

 2/Având în vedere că HIDROGENUL a trecut din clasa vectorilor energetici în clasa 

combustibililor şi faptul că la nivel global, european şi naţional s-au configurat strategii de 

importanţă exceptională, România şi-a propus să  constituie o structură de tip                    

HUB-HIDROGEN, ştiind că în prezent doar clădirile ocupă o parte importantă de cca. 40% în 

balanţa energetică a ţării. Pe acest fundal, în viitorul aproapiat, toate universitătile tehnice vor 

instrui specialişti pentru utilizarea hidrogenului cu precădere în domeniile construcţiilor, 

transporturilor apreciem că cel mai adecvat MASTER DE CERCETARE trebuie să fie: 

ENERGETICA HIDROGENULUI şi TEHNOLOGIILE ASOCIATE. 

 

Propuneri programe de studiu, ciclul II MASTER 

2022-2024 - vor  exista 3 programe de master 

2 programe MASTER ŞTIIŢIFIC 1 program MASTER PROFESIONAL 

2020 - 2022 aprobarea şi implementarea celor  

2  programe de MASTER  ŞTIINŢIFIC 

1. Energetica clădirilor  
2.  Energetica hidrogenului şi 

tehnologii asociate 

2020 - 2021 

1 MASTER PROFESIONAL - existent  INGINERIA  INSTALAŢIILOR 
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Modernizarea procesului didactic: 

- editare de cursuri şi îndrumătoare de specialitate actualizate, în conformitate cu 

tendinţele actuale; 

- utilizarea/promovarea unor tehnologii educaţionale moderne (videoproiectoare, 

materiale multimedia, platforme online, postare online a cursurilor şi seminariilor); 

- utilizarea tehnologiilor informatizate în procesul educațional pentru: proiectarea 

predării, dirijarea învăţării, monitorizarea actului didactic; 

- utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicării în sprijinul flexibilizării ofertei 

educaţionale şi dezvoltării de programe de educaţie la distanţă şi de tip e-learning; 

- continuarea modernizării şi dotării laboratoarelor; 

- dotarea cu programe licenţiate de calcul, simulări în funcţionare, optimizări 

specifice activităţii de dimensionare, optimizare echipamente, sisteme şi instalaţii 

tehnologice; 

- dotarea cu programe licenţiate de calcul şi design specifice activităţii de proiectare 

în domeniul Ingineria Instalaţiilor; 

- dotarea cu software şi programe licenţiate de calcul economic specifice activităţii 

evaluare, ofertare, decontare corelate cu normativele şi standardele în vigoare, cu 

baze cuprinzătoare de preţuri pentru manoperă, materiale şi seturi complete de 

formulare în domeniul Ingineria Instalaţiilor; 

- dimensionare echilibrată a modalităţilor de predare/studiu (curs, seminar, aplicaţii 

practice) în vederea creşterii calităţii procesului educaţional; 

- accentuarea caracterului de aplicabilitate practică a cunoştinţelor teoretice 

dobândite la curs prin activităţi de seminar/laborator (aplicaţii individuale), 

proiecte de an, de licenţă şi disertaţie, cu un corespondent în viaţa reală din mediile 

de producţie, economico-sociale, apelând în acest sens şi la expertiza 

întreprinderilor din domeniu; 

- iniţierea unor activităţi interactive şi interdisciplinare de proiectare complexă a 

diverselor obiective de investiţie în colaborare cu celelalte facultăţi din cadrul 

Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca pe specialităţi: arhitectură, construcţii - 

rezistenţă, instalaţii, inginerie economic, etc.; 

- creşterea exigenţei procesului educaţional la programele de studii universitare 

pentru asigurarea unei pregătiri superioare prin accentuarea responsabilităţilor în 

ceea ce priveşte procesul educaţional şi adaptarea continuă a ofertei educaţionale 

cu cea din spaţiul european. 

Creşterea numărului de studenţi ai programelor universitare de licenţă şi masterat prin: 

- sporirea gradului de informare a publicului privind posibilităţile de studii oferite de 

către Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor prin editarea de materiale de prezentare 

(ghiduri, pliante, broşuri etc.), pentru atragerea de studenţi din ţara şi străinătate; 

- acţiuni de promovare/marketing educaţional (vizite de promovare în licee, întâlniri 

cu inspectoratele şcolare, cu directorii liceelor din judeţele din care provin 

candidaţii la concursul de admitere etc.), în scopul atragerii absolvenţilor de liceu 

la programele de studii derulate în cadrul Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor; 

- reanalizarea şi copletarea site-ului facultăţii; 

- crearea de parteneriate între licee şi facultate, în ideea atragerii absolvenţilor de 

liceu înspre programele de studii universitare oferite de către Facultatea de 
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Inginerie a Instalaţiilor prin diverse acţiuni (consiliere, activităţi extracuriculare, 

activităţi de practică, programe de tip şcoală de vară, centre de învăţare şi 

aprofundare a unor discipline fundamentale, de bază utile în facultate - 

matematică, fizică, mecanică, hidraulică etc.). 

Realizarea unui învăţământ performant, centrat pe student, prin: 

- accentul este pus pe accesul la informaţii, învăţarea permanentă, stabilirea de 

conexiuni informaţionale, receptivitate faţă de concepte noi, experienţe interactive; 

- acţiuni educative care să răspundă nevoilor şi intereselor studenţilor; 

- favorizarea unei atmosfere constructive, stimulative pentru studenţi, care să 

permită ascultarea activă, schimb de experienţe, comunicare, cooperare, să 

stimuleze munca în echipă, dar şi activităţile individuale; 

- sprijinirea activităţilor de pregătire individuală a studenţilor; 

- formarea unor competenţe transversale în vederea facilitării mobilităţii studenţilor 

pe piaţa europeană a muncii; 

- stimularea interesului studenţilor pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, 

integrarea acestora în colectivele de cercetare ale cadrelor didactice; 

- dezvoltarea personală a studenţilor, spre a putea dobândi mai multă autonomie, 

originalitate, creativitate, capacitate de comunicare şi spirit antreprenorial, 

capacitate de elaborare de strategii de lucru, precum şi formarea abilităţilor pentru 

adaptarea la situaţii noi; 

Îmbunătăţirea calităţii studiilor doctorale, prin: 

- corelarea programelor de studii masterale cu tematicile de interes pentru mediul 

economic - studii universitare de doctorat, pentru a asigura continuitatea 

formativă; 

- propunerea de teme de cercetare cu aplicabilitate practică şi susţinere din partea 

mediului economic. 

Îmbunătăţirea calităţii studiilor de formare continuă, prin: 

- consolidarea structurii instituţionale dedicate acestei activităţi, prin creşterea 

rolului şi importanţei acestei forme de educaţie; 

- elaborarea unui portofoliu variat de cursuri postuniversitare de formare continuă în 

parteneriat cu mediul economic şi asociaţiile profesionale, cum ar fi:  

- cursuri de audit energetic;  

- cursuri de antreprenoriat; 

- activităţi educaţionale de pregătire continuă a verificatorilor de proiecte, a 

experţilor tehnici şi pregătire continuă profesională a specialiştilor;  

- cursuri de scurtă durată dedicate inginerilor. 

Ţinte: 

- planuri de învăţământ revizuite, în anul universitar 2021-2022; 

- învăţământ ingineresc de ,,specialitate în instalaţii“ care să înlocuiască complet 

învăţământului ingineresc ,,generalist de instalaţii“, în anul universitar 2021-2022; 

- cifră de şcolarizare a studenţilor la nivel licenţă aprobată de către ARACIS - de 200 de 

locuri la buget, în anul universitar 2021-2022; 

- 2 programe noi de masterat, în anul universitar 2023-2024; 
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- cifră de şcolarizare a studenţilor la nivel de masterat aprobată de către ARACIS - de 

90 de locuri la buget, în anul universitar 2023-2024; 

- îmbunătăţirea ratei de abandon şcolar începând cu anul universitar 2021-2022 şi 

creşterea ratei absolvenţilor care finalizează studiile la nivel licenţă la minim 90% din 

studenţii de an terminal până în anul universitar 2023-2024. 

5.3. Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică 

şi inovare 

Scop: ancorarea pragmatică a activităţilor de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare din 

cadrul Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor la procesul generării cunoaşterii prin contribuţia 

cercetărilor aplicative la rezolvarea inovativă a unor probleme practice. 

 Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea reprezintă componente de 

bază ale activităţii desfăşurate în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj - Napoca conform 

cerinţelor Legii Invăţământului. Consider că activitatea de cercetarea, dezvoltarea şi inovarea 

(CDI) trebuie să îndeplinească mai multe funcţii: 

- constituie baza procesului educaţional, astfel încât activităţile didactice, de predare şi 

cele de învăţare, asimilare de cunoştinţe/informaţii de către studenţi vin împreună cu 

modalitatea ştiinţifică, dar şi practică de generare a lor, fiind susţinute prin 

experimente de laborator/ cercetare fundamentală/ cercetare exploratorie/ cercetare 

aplicativă/ aplicabilitate practică; 

- este inovativă, generând cunoştinţe noi, concretizate în modele demonstrative 

(funcţionale/ experimentale), produse, tehnologii, metode, sisteme/servicii noi sau cu 

îmbunatăţiri semnificative din domenii de specializare inteligentă sau de prioritate 

publică, publicaţii de specialitate, patente/brevete; 

- trebuie să fie în concordanţă cu tematicile/problematicile strategice internaţionale, dar 

şi cu nevoile locale/regionale/naţionale. 

Măsuri: 

Înfiinţarea Centrului de Cercetare Ştiinţifică, Dezvoltare Tehnologică, Inovare şi 

Proiectare conform structurii prezentate în organigrama instituţională 

- definirea colectivelor de cercetare din cadrul Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor 

funcţie de domenii, specialităţi şi activităţi de cercetare; 

- definirea domeniilor de competenţă şi stabilirea temelor de cercetare prioritare; 

- evaluarea, identificarea şi susţinerea cu prioritate a temelor de cercetare cu potenţial de 

performanţă pentru facultate; 

- identificarea şi valorizarea infrastructurii de cercetare prin extinderea colaborărilor 

dintre colectivele de cercetare la nivel de Universitate; 

- identificarea şi valorizarea infrastructurii de cercetare prin extinderea colaborărilor 

dintre colectivul de cercetare al Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor şi alte instituţii, 

centre de cercetare naţionale (Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru 

Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCDTIM Cluj-Napoca; Institutului Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice – ICSI Rm. Vâlcea; 

Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică ICIA Cluj-Napoca, etc.); 

- asumarea unui rol activ al facultăţii în relaţia cu mediul economic prin extinderea şi 

aplicarea rezultatelor CDI în cadrul unor proiecte dezvoltate de organizaţii economice; 



- 26 - 
 

- susţinerea cooperării ştiinţifice cu organizaţii economice reprezentative în domeniu, 

regionale şi naţionale, pentru transfer tehnologic, consultanţă şi derularea de proiecte 

CDI comune. 

Consolidarea şi dezvoltarea colectivelor de cercetare din cadrul facultăţii: 

- evaluarea, identificarea şi punerea în valoare a infrastructurii de cercetare existente; 

- reorganizarea activităţii de cercetare din cadrul facultăţii, astfel încât să corespundă 

actualelor cerinţe şi tendinţe specifice cercetării ştiinţifice naţionale şi europene, 

precum şi necesităţilor cercetătorilor şi a cadrelor didactice din facultate; 

- stimularea participării cadrelor didactice în activităţi de cercetare, dezvoltare 

tehnologică şi inovare;  

- stimularea participării cadrelor didactice şi a studenţilor la programele de cercetare; 

- dezvoltarea laboratoare de cercetare şi dotarea cu echipamente necesare; 

- implicarea în mai mare măsură a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în 

activităţile de cercetare ale colectivelor CDI; 

- promovarea cercetării ştiinţifice cu impact în mediul economic prin atragerea agenţilor 

economici în susţinerea activităţilor de cercetare cu caracter aplicativ; 

- dezvoltarea activităţii de cercetare în cadrul cercurilor studenţeşti. 

Creşterea participării la competiţii CDI naţionale şi internaţionale: 

- concentrarea competenţelor mai multor cadre didactice/de cercetare din facultate în 

vederea creşterii sinergiei şi realizării masei critice de cercetători în scopul 

îmbunătăţirii ratei de succes a propunerilor de proiecte de cercetare în competiţiile 

naţionale/internaţionale; 

- susţinerea şi asigurarea suportului instituţional pentru participarea la proiecte finanţate 

prin programe/fonduri-structurale; 

- susţinerea şi asigurarea suportului instituţional pentru participarea la competiţii interne 

de proiecte de cercetare, cu adresabilitate pentru cadre didactice tinere (asistenţi şi şefi 

de lucrări), doctoranzi şi/sau studenţi masteranzi; 

- susţinerea cooperării ştiinţifice cu companii reprezentative, regionale şi naţionale, 

pentru transfer tehnologic, consultanţă şi derularea de proiecte comune de cercetare 

ştiinţifică; 

- creşterea numărului de proiecte depuse la competiţiile de cercetare, dezvoltare 

tehnologică şi inovare naţionale/ internaţionale; 

- creşterea ratei de succes la proiectele participante în cadrul competiţiile de cercetare 

interne anuale. 

Creşterea gradului de diseminare şi valorificare a rezultatelor CDI, prin: 

- creşterea numărului de publicaţii ştiinţifice în reviste internaţionale de prestigiu (cotate 

ISI Web of Science (Clarivate Analytics) cu factor de impact; 

- publicarea rezultatelor cercetării în reviste din ţară şi din străinătate indexate în baze 

de date internaţionale recunoscute (Scopus, Wiley, Springer, Science Direct, IEEE, 

Engineering Village, ProQuest, EBSCO); 

- creşterea numărului de publicaţii (articole/cărţi) în colaborarea cu autori străini; 

- sporirea participărilor la manifestări ştiinţifice, conferinţe din ţară şi/sau străinătate; 

- implicarea în organizarea manifestărilor ştiinţifice cu participare internaţională. 
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Ţinte: 

- Centrul de Cercetare Ştiinţifică, Dezvoltare Tehnologică, Inovare şi Proiectare 

implementat, operaţional şi funcţional, în anul universitar 2022-2023; 

- creştere cu minimum 75% a veniturilor atrase din activitatea Centrului de Cercetare 

Ştiinţifică, Dezvoltare Tehnologică, Inovare şi Proiectare începând cu anul universitar 

2022-2023; 

- creştere cu minimum 80% a numărului de lucrări ştiinţifice publicate şi indexate în 

baze de date internaţionale (în special WoS şi Scopus) din anul universitar 2021-2022; 

- crearea condiţiilor cu privire la revista de specialitate “Ingineria Instalaţiilor” existentă 

de indexare în baze de date internaţionale (în special WoS şi Scopus) începând cu anul 

universitar 2021-2022; 

- minim 90% din totalul cadrelor didactice şi a personalului cu funcţii de cercetare cu 

criteria minimale CNADTCU îndeplinite până în anul universitar 2022-2023. 

5.4. Consolidarea relaţiei cu studenţii 

Scop:  parteneriatul proactiv cu studenţii. 

 Ca instituţie de învăţământ superior, Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor va asigura 

programe de studii universitare capabile să satisfacă piaţa de muncă, cu dezideratul ca marca 

“Inginerul de Instalaţii - absolvent de Cluj-Napoca” să se constituie într-un garant al calităţii, 

al calificării superioare şi al succesului profesional. 

Măsuri: 

- organizarea de întâlniri periodice cu studenţii reprezentanţi pentru a analiza 

problemele semnalate şi pentru a identifica împreună modalităţi de rezolvare; 

- susţinerea studenţilor care au preocupări deosebite şi doresc să se implice în proiecte 

de interes major pentru instituţie; 

- susţinerea participării la simpozioane, conferinţe, târguri internaţionale de specialitate 

a studenţilor cu rezultate deosebite; 

- pregătirea şi susţinerea participării studenţilor la competiţii naţionale şi/sau 

internaţionale cu caracter ştiinţific, cultural, sportiv, inclusiv prin susţinere financiară 

din venituri proprii; 

- creşterea implicării studenţilor în evaluarea activităţii cadrelor didactice şi în evaluarea 

ofertei educaţionale; 

- realizarea cadrului instituţional pentru implicarea studenţilor în activităţi part time 

retribuite, pentru activităţi specifice Ingineriei Instalaţiilor, în cadrul Centrului de 

Cercetare Ştiinţifică, Dezvoltare Tehnologică, Inovare şi Proiectare; 

- stimularea rezultatelor profesionale deosebite, premierea performanţei în educaţie şi 

cercetare; 

- susţinerea demersurilor şi acţiunilor intreprinse de către Asociaţiei Studenţilor 

Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor din Cluj - Napoca (ASFIC). 

Ţinte: 

- regulamente, metodologii de acordare a burselor armonizate cu legislaţia în anul 

universitar 2020-2021; 

- participarea activă a studenţilor cu rezultate deosebită la simpozioane, conferinţe, 

târguri internaţionale de specialitate, începând cu anul universitar 2020-2021; 
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- activităţi retribuite specifice Ingineriei Instalaţiilor desfăşurate în cadrul Centrului de 

Cercetare Ştiinţifică, Dezvoltare Tehnologică, Inovare şi Proiectare în care studenţii să 

fie integraţi în regim part time, începând cu anul universitar 2022-2023. 

5.5. Dezvoltarea şi susţinerea resursei umane 

Scop: Resursele umane constituie în mod evident cel mai important factor pentru activitatea 

academică de performanţă. Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor funcţionează într-un mediu 

dinamic şi este necesar ca pe fiecare post să fie oameni competenţi pentru a asigura un 

colectiv de calitate, cu toate caracteristicile necesare obţinerii succesului personal şi 

instituţional. 

Măsuri: 

- formarea permanentă a personalului didactic, mai ales în contextul implicării în 

procesul de reformă curriculară; 

- extinderea formei de angajare pe perioada determinată, de probă, pentru funcţiile 

didactice mici, pentru evaluarea mai fidelă a performanţelor şi aptitudinilor 

aspiranţilor la cariera universitară - implicarea doctoranzilor în procesul educaţional; 

- lărgirea bazei piramidei cu personal didactic tânăr; 

- promovarea cadrelor didactice pe criterii clare de competenţă, pe evaluarea riguroasă a 

calităţii activităţii acestora;  

- predarea în regim de plata cu ora de către cadrele didactice titulare va fi condiţionată 

de îndeplinirea criteriilor de cercetare din norma de bază; 

- evaluarea performanţelor va avea în vedere rezultatele obţinute în activitatea didactică, 

ştiinţifică de cercetare şi colaborarea cu mediul economic, implicarea în aplicarea 

reformei curriculare, aplicarea metodelor moderne în procesul instruirii teoretice şi 

practice a studenţilor; 

- susţinerea promovării personalului didactic, a tuturor colegilor care îndeplinesc 

condiţiile de promovare; 

- respectarea standardelor de performanţă în promovarea ierarhică; promovarea cadrelor 

se va face conform prevederilor legale,  

- implicarea personalului în programe de formare continuă; 

- atragerea şi menţinerea cadrelor didactice performante, cu pregătire şi experienţă 

corespunzătoare în corelaţie cu disciplinele predate; 

- crearea de facilităţi financiare cu privire la participarea la cursuri de pregătire 

universitară; 

- încurajarea şi susţinerea mobilităţii cadrelor didactice la nivel naţional şi internaţional; 

- implicarea doctoranzilor în activitatea educaţională a facultăţii urmărind stimularea 

candidaţilor pentru parcurgerea în timp optim a pregătirii şi susţinerii doctoratului, 

participarea la manifestări ştiinţifice şi publicarea lucrărilor elaborate; 

- creşterea numărului şi perfecţionarea personalului didactic auxiliar; dotarea atelierelor 

cu instrumente specifice; 

- atragerea de cadre didactice asociate cu expertiză în domeniul instalaţiilor; 

- atragerea tinerilor absolvenţi, cu pregătire profesională de cel mai înalt nivel, spre 

cariera universitară, prin scoaterea la concurs şi ocuparea posturilor didactice vacante; 

- punerea în valoare a potenţialului ştiinţific al membrilor departamentului şi susţinerea 

iniţiativelor referitoare la cercetare sau dezvoltarea procesului didactic. 
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 Pentru a putea realiza activităţile de predare, urmărirea activităţii studenţilor, 

implementare de programe noi la un nivel ridicat de excelenţă, dezvoltarea şi creşterea 

producţiei de cercetare este obligatoriu diminuarea plătii cu ora a cadrelor didactice, ocuparea 

posturilor vacante, în aşa fel încât cadrele didactice să beneficiaze de timpul necesar care este 

obligatoriu de alocat conform cerinţelor Legi Învaţământului şi pentru cercetare.  

 Consolidarea sistemului de conducere colegial, participativ, bazat pe eficienţă, 

transparenţă, standarde etice şi implicare a membrilor departamentelor în actul managerial 

prin implicarea activă şi responsabilă a Consiliului Facultăţii în aplicarea strategiei de 

dezvoltare a Facultăţii şi luarea de decizii majore: 

- comunicarea continuă cu toţi membrii consiliului; 

- stabilirea unor relaţii de cooperare bazate pe încredere, respect şi transparenţa actului 

managerial; 

- luarea hotărârilor prin consens cu deplina respectare a legislaţiei; 

- realizarea de întâlniri de consiliu lunare pe baza unei agende flexibile. 

Ţinte: 

 În vederea dezvoltării structurii organizaţionale a Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor 

se propun: 

- un număr de 47 de posturi didactice, care să acopere o schemă echilibrată, optimă în 

procesul educaţional, dar şi pentru activităţile de cercetare, care să poată fi ocupate 

până în anul 2024 în proporţie de 80% şi o dezvoltare a structurii posturilor didactice 

pentru perioada aceasta care să conţină: 

- 7 posturi de profesori universitari în domeniul Inginerie Civilă şi Instalaţii; 

- 12 posturi de conferenţiari; 

- 19 posturi de şefi lucrări; 

- 9 posturi de asistenţi universitari. 

- un prodecan care să coordoneze activitatea Centrului de Cercetare Ştiinţifică, 

Dezvoltare Tehnologică, Inovare şi Proiectare începând cu anul universitar 2021-2022; 

- un număr de 5 cercetatori care să acopere o structură optimă în cadrul Centrului de 

Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare începând cu anul universitar 2022-2023. 

5.6. Managementul resurselor  financiare 

Scop: îmbunătăţirea capacităţii de finanţare a facultăţii; creşterea şi diversificarea surselor de 

venit extrabugetare. 

 Distribuţia fondurilor pentru finanţarea instituţională a universităţilor din bugetul 

naţional pentru anul 2020 este reglemetată prin Ordinul Ministerul Educaţiei şi Cercetării       

nr. 3.116 din 27 ianuarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 139 din 21 februarie 

2020, fiind calculată după formula: FI=FSS+FGD+FI’=FSS+FGD+(FB+FS+FDI). Din suma 

alocată în bugetul naţional pentru finanţarea instituţională (FI) universitară se repartizează 

1,5% pentru finanţarea situaţiilor speciale (FSS), care nu pot fi integrate în formula de 

finanţare. Pentru finanţarea granturilor doctorale (FGD) pentru studenţii doctoranzi se alocă o 

sumă calculată conform Anexei nr.2 din ordinul menţionat.  

 Suma rămasă (FI’) se distribuie după cum urmează:  

a) finanţarea de bază (FB): 72%;  

b) finanţarea suplimentară (FS):26,50%;  

c) fondul pentru dezvoltare instituţională (FDI): 1,50%.  
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 Calculul se implementează conform Metodologie de aplicare a Ordinul Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării nr. 3.116/27.01.2020, Anexele 1-5, de alocare a fondurilor bugetare 

pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de 

stat din România, pentru anul 2020. 

 Finanţarea de bază se referă la: 

 1) cheltuieli de personal (CP): salarii pentru personalul didactic, auxiliar didactic şi 

nedidactic, personal de cercetare implicat în desfăşurarea programelor de studii, sporuri, CAS, 

alte contribuţii legale, deplasări interne şi internaţionale; 

 2) cheltuieli materiale (CM): cheltuieli de întreţinere şi gospodărie, cheltuieli pentru 

materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional, cheltuieli cu cercetarea aferente 

programelor de studii, obiecte de inventar, reparaţii curente, cărţi şi publicaţii, perfecţionarea 

personalului, protocol, protecţia muncii etc.; 

 3) cheltuieli pentru sustinerea proiectelor educaţionale şi dezvoltare a resursei umane; 

 4) cheltuieli cu regia instituţiilor de învăţământ superior pentru desfăşurarea unui 

program de studii. 

 Finanţarea extrabugetară se referă la: 

- fondurile atrase prin activităţi de cercetare desfăşurate de către cadrele didactice şi de 

cercetare; 

- fondurile proprii ale facultăţii. 

Măsuri: 

- susţinerea şi asigurarea suportului instituţional pentru participarea la programe cu 

finanţare europeană/fonduri structurale din cadrul Programului Operaţional Regional 

(POR), Programul Operaţional Competitivitate (POC), Programul Operaţional Capital 

Uman (POCU) în vederea dezvoltării infrastructurii didactice, de cercetare şi acţiuni 

specifice în domeniul resurselor umane; 

- încurajarea şi susţinerea depunerii de proiecte instituţionale cu impact major asupra 

dezvoltării resursei umane şi/sau a infrastructurii facultăţii; 

- dezvoltarea ofertei de asistenţă tehnică, analiză, expertiză tehnică, consultanţă, teste, 

măsurători etc., prin contracte instituţionale încheiate între facultate şi mediul 

economic prin intermediul Centrului Cercetare, Dezvoltare tehnologică, Inovare şi 

Proiectare; 

- valorificarea rezultatelor activităţilor de cercetare, inovare şi brevetare; 

- atragerea de fonduri prin sponsorizări şi donaţii din mediul economic. 

- în cadrul Centrului de Cercetare, Dezvoltare tehnologică, Inovare şi Proiectare se vor 

desfăşura în scopul atragerii resurselor financiare următoarele activităţi: activităţi de 

proiectare, activităţi de expertizare tehnică, activităţi de verificare proiecte specifice 

Ingineriei Instalaţiilor, activităţi de pregătire continuă a specialiştilor de profil 

(verificatori de proiecte şi experţi tehnici), cursuri de pregătire profesională continuă 

(gaze naturale, energie electrică), cursuri de scurtă durată pentru inginerii de profil cu 

tematici de interes actual (audit energetic, clădirilor cu consum redus de energie, etc.).  

 Implicarea cadrelor didactice în activităţile propuse spre desfăşurare în cadrul 

Centrului de Cercetare, Dezvoltare tehnologică, Inovare şi Proiectare conduce la creşterea 

veniturilor salariale pentru cadrele didactice şi implicit la creşterea veniturilor extrabugetare 

ale Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor şi a Universităţii Tehnice din Cluj - Napoca. 
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 Necesarul finanţării pe următorii patru ani cu privire la măsurile propuse a se 

implementa se va putea comunica după întocmirea unor studii de fezabilitate realist întocmite, 

luând în seamă situaţia existentă a facultăţii, motiv pentru care implementarea măsurilor şi a 

acţiunilor majore sunt programate a se realiza începând cu anul universitar 2021-2022, anul 

universitar 2020-2021 fiind un an de analiză. 

5.7. Dezvoltarea şi consolidarea managementului relaţiilor cu societatea. 

Internaţionalizare 

Scop: activitatea didactică şi de cercetare într-o instituţie de învăţământ superior este 

caracterizată, în primul rând, printr-o competiţie continuă, concretizată în rezultate, unele 

excepţionale, care este firesc să-şi dobândească recunoaşterea şi consacrarea publică. 

Măsuri: 

Îmbunătăţirea imaginii şi vizibilităţii facultăţii 

- continuarea acţiunilor tradiţionale de marketing educaţional în scopul atragerii de 

absolvenţi de liceu bine pregătiţi la programele de studii derulate în Facultatea de 

Inginerie a Instalaţiilor; 

- promovarea facultăţii prin utilizarea reţelelor de socializare; 

- promovarea facultăţii prin alte canale mass-media; 

- dezvoltarea mijloacelor de promovare a studenţilor şi a rezultatelor acestora, prin 

editarea anuală şi distribuirea către partenerii socio-economici a unei broşuri cu 

succesele înregistrate; 

- publicare şi promovare “Revista Ingineria Instalaţiilor” - ediţia studenţească;  

- editarea, publicarea şi promovarea unei reviste ştiinţifice de profil “Building Services 

Engineering And Energy Efficiency” şi crearea condiţiilor necesare pentru indexarea 

acesteia în baze de date internaţionale de interes pentru domeniul Inginerie Civilă, 

specializarea Ingineria Instalaţiilor; 

- creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice, studenţi în organizarea 

tradiţionalei conferinţe “Ştiinţa Modernă şi Energia” în parteneriat cu Aasociaţia 

Inginerilor de Instalaţii din România - filiala Transilvania, care în anul 2021 ajunge la 

Ediţia Jubiliară de 40 de ani.  

Parteneriatul proactiv cu instituţii CDI, prin: 

- identificarea şi valorizarea infrastructurii de cercetare; 

- extinderea colaborării dintre colectivele de cercetare ale Facultăţii de Inginerie a 

Instalaţiilor şi instituţii de cercetare, dezvoltare şi inovare de tradiţie în România: 

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare 

INCDTIM Cluj-Napoca; Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Tehnologii Criogenice şi Izotopice – ICSI Rm. Vâlcea; Institutul de Cercetare, 

Dezvoltare tehnologică şi Inovare COMOTI; Institutul de Cercetări pentru 

Instrumentaţie Analitică ICIA Cluj-Napoca. 

Parteneriatul proactiv cu mediul economic, prin: 

- dezvoltarea şi implementarea unui program instituţional pentru monitorizarea inserţiei 

absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă; 
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- asumarea unui rol activ al facultăţii în relaţia cu mediul economic prin extinderea şi 

aplicarea rezultatelor cercetării în cadrul diferitelor organizaţii economice  

- implicarea resursei umane, specialişti în Ingineria Instalaţiilor în acţiuni de ofertă 

servicii tehnice de profil (consultanţă tehnică, proiectare de specialitate, verificări de 

proiecte, expertize tehnice etc.); 

- cooperare ştiinţifică cu companii reprezentative, regionale şi naţionale, pentru transfer 

tehnologic, consultanţă şi derularea de proiecte comune de cercetare ştiinţifică şi/sau 

cu aplicabilitate practică; 

- realizarea unor dezbateri şi analize cu producătorii de echipamente şi materiale pentru 

instalaţii legate de trendul de dezvoltare, politica şi direcţiile de cercetare care definesc 

dezvoltarea tehnologilor şi în acelaşi timp necesitatea de a exista specialişti formaţi 

odată cu implementarea în viitor a acestor echipamente, materiale şi tehnologii. 

Dezvoltarea dimensiunii internaţionale a facultăţii 

- susţinerea, în continuare, a participării studenţilor şi cadrelor didactice la programe de 

studii şi stagii în afara ţării, ca parte a procesului de internaţionalizare prin programele 

ERASMUS +, TEMPUS, CEEPUS, VULCANUS etc; 

- participarea la târguri internaţionale de prezentare a ofertei educaţionale; 

- măsuri active de implicare în viaţa publică – participarea la evenimente, crearea de 

evenimente proprii; 

- implicarea activă a facultăţii în organisme internaţionale în vederea creşterii 

vizibilităţii internaţionale. 

Ţinte: 

- atragerea de absolvenţi de liceu la programele de studii derulate în Facultatea de 

Inginerie a Instalaţiilor şi ocuparea 100% a locurilor de şcolarizare acreditate de către 

ARACIS, începând cu anul universitar 2021-2022; 

- politică de marketing educaţional realizată începând cu anul universitar 2020-2021; 

- minim 5 parteneriate proactive încheiate cu instituţii de cercetare, dezvoltare şi inovare 

începând cu anul universitar 2021-2022; 

- minim 5 parteneriate proactive încheiate cu instituţii din mediul economic începând cu 

anul universitar 2021-2022. 

5.8. Dezvoltarea şi consolidarea managementului administrativ 

Scop: modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii existente. 

Măsuri: 

- reabilitare/modernizare/reparaţii/renovări ale spaţiilor cu destinaţie de săli de curs; 

- reabilitare/modernizare/reparaţii/renovări ale spaţiilor cu destinaţie de săli de seminar; 

- reabilitare/modernizare/reparaţii/renovări ale spaţiilor cu destinaţie de laboratoare; 

- amenajarea şi dotarea spaţiilor destinate activităţii de cercetare a Centrului de 

Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare; 

- amenajarea spatiilor destinate departamentelor; 

- reabilitare/modernizare/reparaţii/renovări ale spaţiilor anexe; 

- evaluarea, auditarea energetică a clădirii; evaluarea consumurilor şi eficientizarea 

acestora; implementarea sistemul de gestiune tehnică şi control al clădirii (BMS – 
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Building Management System) pentru facilitarea administrării, economisirea energiei, 

reducerea costurilor de operare ale clădirii în vederea creării condiţiilor recomandate 

de Uniunea Europeană cu privire la caracteristicile şi performanţele energetice ale 

clădirilor cu consum redus de energie; 

- evaluarea performanţei ecologice a clădirii şi implementarea unor solutii inovative 

care minimizeaza impactul asupra mediului a activităţii instituţionale care se 

desfăşoară în clădire în vederea creării condiţiilor de certificare BREEM (Building 

Research Establishment Environmental Assessment Method); 

- modernizarea infrastructurii de internet în toate spaţiile clădirii, prin creşterea vitezei 

de trafic, asigurarea mentenanţei sistemului etc. 

Ţinte: 

- spaţii şi dotări destinate activităţii de funcţionare a activităţii didactice în cadrul celor 

două departamente, începând cu anul universitar 2021-2022; 

- spaţii şi dotări destinate activităţii de funcţionare a Centrului de Cercetare Ştiinţifică, 

Dezvoltare Tehnologică, Inovare şi Proiectare începând cu anul universitar 2021-2022; 

- reducerea cu 40% a consumurilor energetice începând cu anul universitar 2022-2023; 

- crearea condiţiilor de certificare BREEM (Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method) în anul universitar 2021-2022; 

- infrastructură internet modernizată în anul universitar 2020-2021. 
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6. De ce PRAGMATISM şi ACŢIUNE?  (concluzii) 

 Programul managerial propus va fi realizat printr-o politică managerială activă, cu 

asumarea de către DECAN a responsabilităţilor legate de actul managerial şi implicarea 

echipei manageriale alături de acesta, a tuturor cadrelor didactice şi a personalului 

administrativ din Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor. 

 DECANUL va aplica un management raţional, adaptabil situaţiilor, democratic, de 

antrenare a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar în toate activităţile: 

didactice, de cercetare şi administrative. 

 Planul de management al mandatului 2020 - 2024 poartă titlul PRAGMATISM şi 

ACŢIUNE. Întregul mandat se doreşte a fi nu doar o succesiune de activităţi şi decizii care 

urmăresc crearea unor mecanisme şi structuri instituţionale funcţionale dar, în ansamblul 

său,  o provocare: lupta cu un sistem în curs de reformare, cu mentalităţi extrem de diferite. 

Încrederea în viabilitatea proiectului pe care îl propun în acest Plan Managerial, provine din 

determinarea de a construi la Cluj-Napoca, împreună, noi toţi, o Facultate de Inginerie a 

Instalaţiilor pentru viitor. Păstrând tradiţia, valorificând contextul de dezvoltare tehnico-

economic actual şi trendul de dezvoltare tehnologică în expansiune, bazându-ne pe 

continuitate, cred că este posibil ca această “construcţie” să aibă succes.  

 Consider că în acest moment pentru a face posibilă această “construcţie” şi pentru a 

ne considera o generaţie aptă de saltul înainte, capabilă să acţioneze cu curaj, conştientă de 

direcţia către care ne îndreptăm, cu sprijinul Consiliului de Administraţiei şi a Senatului 

Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca ca foruri decizionale, trebuie să implementam pas cu 

pas acest plan managerial, prin: dezvoltarea şi consolidarea unui management performant şi 

eficient, dezvoltarea structurii Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor, dezvoltarea procesului 

educaţional, dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi 

inovare, consolidarea relaţiei cu studenţii, dezvoltarea şi susţinerea resursei umane, 

managementul resurselor financiare, dezvoltarea şi consolidarea managementului relaţiilor 

cu societatea-internaţionalizare, dezvoltarea şi consolidarea managementului administrativ. 

 Stimaţi colegi, mă aştept ca dumneavoastră, prin votul care îl veţi prezenta în cadrul 

Consiliului Facultăţii, să arătaţi că sunteţi interesaţi ca în faţa comisiei de concurs formată 

din rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, în calitate de preşedinte, şi prorectorii 

Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, în calitate de membrii, să ajungă cât mai mulţi şi 

mai diversificaţi competitori, ca să oferim şansa comisiei să analizeze şi să aleagă persoana 

potrivită pentru dezvoltarea Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor, alături de care 

RECTORUL Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca să îşi poată implementa cu succes în 

următorii patru ani Programul Managerial intitulat “Viitorul este în ochii celui care 

priveşte departe” ! 

 Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-

Napoca, are un potenţial semnificativ contextual, uman şi material, care trebuie dezvoltat. 

Noi, membrii ei, suntem în mijlocul unui proces de conştientizare a apartenenţei noastre la 

elita academică, care ne obligă la o reacţie în consecinţă, la PRAGMATISM şi ACŢIUNE.  

 Putem face acest lucru împreună! 

                                                                                            Cu preţuire,  

                                                                              conf. univ. dr. ing.  Ioan  AŞCHILEAN 


