
 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII 

Nr. 77 din 1.10.2019 

 

 

1. Consiliul Facultății a aprobat Planul Operațional al Facultății DPM pentru anul universitar 
2019 / 2020 (anexa 1). 

2.  Consiliul Facultății a validat coordonatorii programelor de studii pentru anul universitar 
2019 / 2020 (anexa 2). 

3. Consiliul Facultății a validat componența CEAC-D pentru anul universitar 2019 / 2020 
(anexa 3). 

4.  Consiliul Facultății a validat coordonatorii Erasmus+ și componența Comisiilor de selecție, 
echivalare şi recunoaştere a perioadei de studii/plasament practic pentru anul universitar 
2019 / 2020 (anexa 4). 

5. Consiliul Facultății a avizat Fișele disciplinelor din Planurile de Învățământ ale programelor 
de studii coordonate de facultate, valabile în anul universitar 2019 – 2020.  

6. Consiliul Facultății a aprobat propunerea de acordare a titlului de PROFESOR EMERIT d-lui 
prof.dr.ing. Ion Vișa, DHC și înaintarea propunerii către Senatul Universității. 
                                                                    
 
        Decan, 

Prof.dr.ing. Codruța Ileana JALIU 
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Anexa 1. 

PLAN OPERAȚIONAL 
2019 –2020 

 
Facultatea de Design de produs și mediu (DPM) a luat ființă în anul 2010 în baza Hotărârii de Guvern nr. 631/2010 și are în componență un singur departament: Design de produs, 
mecatronică și mediu, cu un colectiv de 49 de cadre didactice (31 cu titlul de profesor, 8 - conferențiar, 11 - șef de lucrări), 1 cercetător și 7 personal didactic auxiliar. Facultatea 
gestionează 10 programe de studii - 8 programe de studii de licență (dintre care la 1 nu sunt înmatriculați studenți) și 2 programe de studii de masterat - la care, în prezent, sunt 
înmatriculați 947  de studenți.  
Planul Operațional este întocmit pe baza strategiei de dezvoltare a Universității Transilvania din Brașov și a Facultății de Design de produs și mediu, în scopul consolidării identității 
Facultății DPM în context național și internațional din punct de vedere al performanței în educație și cercetare.  

 
Obiective generale şi activități specifice 
  

Obiectivul Activități Termen Responsabili 
Dezvoltarea unei strategii 
de marketing pentru 
promovarea imaginii, a 
ofertei educaționale și de 
cercetare a facultății 

Elaborarea strategiei de promovare a ofertei educaționale pentru anul 
universitar 2019 - 2020 

noiembrie 2019 Conducerea Facultății 
Coordonatori programe de studii 

Actualizarea filmului de prezentare și a informației despre facultate (ofertă 
educațională și de cercetare) pe internet (site, facebook) 

permanent Decan 
Director de departament 

Implicarea studenților, prin voluntariat, la prezentarea ofertei facultății în licee permanent Conducerea Facultății 
Reprezentanți studenți în Consiliul 
Facultății 

Implicarea studenților în realizarea emisiunilor radio, tv și online ale 
universității, pe teme care să promoveze imaginea facultății 

permanent Decan 
Reprezentanți studenți în Consiliul 
Facultății 

Încheierea de acorduri de parteneriat cu principalele licee din Brașov și 
organizarea de activități pentru elevi - studenți  

permanent Conducerea Facultății 
 

Comunicarea cu inspectoratele școlare și liceele din zonă pentru promovarea 
ofertei educaționale 

permanent Conducerea Facultății 
 

Extinderea şi armonizarea 
ofertei educaționale cu 

Extinderea ofertei educaționale pe baza strategiei de dezvoltare a facultății  permanent Consiliul Facultății 
Coordonatori programe de studii 



cerințele pieței muncii, în 
condițiile asigurării calității 
în procesul didactic 

Întocmirea documentației pentru evaluarea periodică a programelor de studii 
de licență Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile, Ingineria și Protecția 
Mediului în Industrie, Inginerie Medicală și a programelor de studii de masterat 
supuse evaluării ARACIS 

octombrie 2019 - 
martie 2020 

Decan  
Director departament 
Coordonatori programe de studii 
 Evaluarea anuală a programelor de studii octombrie 2019 

Organizarea de întâlniri ale titularilor pe programe de studii și cu reprezentanți 
ai mediului economic, pentru corelarea conținutului disciplinelor 

permanent 

Revitalizarea activității de tutoriat pentru micșorarea ratei de abandon și 
creșterea ratei de absolvire 

permanent Decan 
Tutori 

Monitorizarea semestrială a rezultatelor sesiunilor de examene de către tutorii 
de an și coordonatorii de programe de studii 

După sesiunile de 
examene  

Decan 
Tutori 
Coordonatori programe de studii 

Elaborarea temelor pentru proiecte de licență, conform Metodologiei UTBv și a 
Facultății DPM 

Octombrie 2019 Decan,  
Coordonatori programe de studii 

Revigorarea ALUMNI la nivelul facultății – completarea bazei de date permanent Prodecan studenți 
Responsabil ALUMNI facultate 

Îmbunătățirea colectării feedback-ului de la studenți privind procesul didactic și 
elaborarea planurilor de măsuri adecvate prin implicarea activă a studenților din 
Consiliul Facultății și CEAC-D 

permanent Decan 
Director departament 
CEAC-D 

Continuarea activității de dotare a laboratoarelor de licență și a sălilor de curs 
cu echipamente şi tehnică de calcul performante 

permanent 
Conducerea facultății 

Modernizarea şi reabilitarea spațiilor facultății, terase și ziduri exterioare  permanent 
Consolidarea poziției 
facultății la nivel național 
ca pol de excelență în 
cercetare şi creşterea 
vizibilității la nivel 
internațional 

Asigurarea cadrului pentru îndeplinirea criteriilor de performanță la nivel 
institutional și național 

permanent Decan 
Prodecan cercetare științifică 
Director departament 

Atragerea de fonduri naționale, europene şi ale unor firme interesate în 
dezvoltarea cooperării cu Facultatea DPM pentru realizarea temelor de 
cercetare de interes 

permanent 
Decan 
Prodecan cercetare științifică 
Coordonatori centre de cercetare Stimularea dezvoltării activității de cercetare prin doctorat şi în cotutelă 

orientată pe probleme din economia zonală şi de interes european 
permanent 

Sprijinirea organizării evenimentelor ştiințifice de tradiție ale facultății (CSE octombrie- Decan 



2020) noiembrie 2019 Prodecan cercetare științifică 
Invitarea de personalități ştiințifice de nivel național şi internațional pentru 
susținerea de conferințe, workshop-uri şi ateliere tematice 

permanent Decan 
Prodecan cercetare științifică 

Crearea cadrului pentru 
dezvoltarea profesională 
și personală a studenților 
în vederea integrării lor 
active în societate 

Susținerea studenților cu probleme sociale și a studenților cu rezultate 
deosebite, în conformitate cu politica la nivelul conducerii Universității 
Transilvania din Braşov 

permanent Decan 
Prodecan studenți 
 

Revigorarea activității din cadrul cercurilor ştiințifice studențeşti și AFCO  Martie 2020 Prodecan studenți 
Responsabil AFCO, SSCS 

Asigurarea accesului studenților la o rețea de calculatoare și la o facilitate de 
multiplicare / tipărire 

permanent Decan  
Director departament 

Angrenarea studenților în concursuri  de profil (ZEM, Glassberries, Wordskills, 
Renault, Continental etc.)  

permanent Prodecan studenți 
Coordonatori programe de studii 

Organizarea anuală de întâlniri ale studenților cu absolvenții de succes ai 
facultății și cu reprezentanți ai firmelor 

permanent Decan 
Prodecan studenți 
Responsabil CICOC facultate 

Organizarea unei excursii de studii la firme de profil permanent Prodecan studenți 
Coordonatori programe de studii 
Tutori 

Reorganizarea activității de practică octombrie 2019-
februarie 2020 

Prodecan studenți 
Coordonatori programe de studii 
Responsabili practică 

Organizarea de întâlniri periodice, în plen, cu studenții diferitelor programe de 
studii 

permanent Decan 
Prodecan studenți 

Dezvoltarea unei strategii 
coerente de personal și 
asigurarea unui cadru 
adecvat afirmării și 
dezvoltării personale și 
instituționale pentru o 
resursă umană de calitate 

Reevaluarea necesarului de resurse umane la nivelul facultății și identificarea 
necesităților  de dezvoltare 

octombrie 2019 Decan  
Director departament 

Susținerea cadrelor didactice din facultate pentru obținerea abilitării permanent Decan 
Director departament 

Scoaterea la concurs a posturilor vacante şi promovarea personalului didactic şi 
nedidactic 

permanent  

Conducerea facultății 
Asigurarea cadrului pentru îndeplinirea criteriilor de performanță la nivel 
individual 

permanent 



Crearea cadrului necesar perfecționării personalului didactic-auxiliar din 
facultate 

permanent 

Dezvoltarea și 
consolidarea colaborării 
cu mediul economic și 
social la nivel local, 
național și internațional 

Organizarea de întâlniri cu principalii angajatori pentru asigurarea 
compatibilității programelor de studii cu cerințele pieței muncii 

permanent 

Decan 
Prodecan studenți 
 

Consolidarea rețelei de colaborare cu companii locale şi naționale pentru 
efectuarea şi monitorizarea practicii și angajarea absolvenților 

permanent 

Dezvoltarea posibilităților de colaborare cu parcurile industriale și companiile 
din Brașov, precum și cu Primăria și Consiliul Județean pentru dezvoltarea de 
proiecte comune (științifice, design, recreative etc.) 

permanent 

 
 

Decan,     
Profesor dr. ing. Codruța Ileana JALIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexa 2. 

Lista programelor de studii de licență  
 
Nr. 
crt. Domeniul de licență1 Denumire program de 

studii 
Forma de 

învățământ 
Coordonator  program de studii 

 
1. Inginerie Industrială Design Industrial Cu frecvență Prof.dr.ing. Codruța JALIU 

2. Inginerie Industrială 
Design Industrial (în 

limba engleză) 
Cu frecvență Prof.dr.ing. Codruța JALIU 

3. Inginerie Industrială 
Ingineria sistemelor de 

energii regenerabile 
Cu frecvență Conf.dr.ing. Macedon MOLDOVAN 

4. Inginerie Mecanică 
Ingineria designului de 

produs (in limba engleză) 
Cu frecvență Prof.dr.ing. Mircea NEAGOE 

5. Ingineria Mediului 
Ingineria şi protecția 
mediului în industrie 

Cu frecvență Prof.dr.ing. Anca DUȚĂ 

6. 
Mecatronică si 

Robotică 
Mecatronică Cu frecvență 

Prof.dr.ing. Marius Cristian 
LUCULESCU 

7. 
Ştiințe Inginereşti 

Aplicate 
Optometrie Cu frecvență Prof.dr.ing. Mihaela BARITZ 

8. 
Ştiințe Inginereşti 

Aplicate 
Inginerie Medicală Cu frecvență Prof.dr.ing. Ileana ROŞCA 

 
Lista programelor de studii universitare de masterat 

 

Nr. 
crt. 

Domeniul de studii 
universitare de 

masterat2 

Denumire program de 
studii 

Forma de 
învățământ Coordonator  program de studii 

 

1. Inginerie Industrială 
Design de Produs pentru 

Dezvoltare Durabilă şi 
Protecția Mediului 

Cu frecvență Prof.dr.ing. Mircea NEAGOE 

2. 
Mecatronică şi 

Robotică 

Sisteme mecatronice 
pentru industrie şi 

medicină 
Cu frecvență Prof.dr.ing. Luciana CRISTEA 

 

 

 

 



Anexa 3. 

Coordonator CEAC-D – Prrof.dr.ing. Radu VELICU 

Responsabil cu calitatea pe departament – Prof.dr. Dana PERNIU 

Program de studii 
 

Responsabilul cu calitatea pe program de 
studii (numele şi prenumele, cu 

menționarea funcției didactice şi titlului 
ştiințific) 

Student responsabil cu 
calitatea  pe  program de 

studii (numele şi prenumele, 
anul de studii) 

Design industrial  Conf.dr.ing. Radu SĂULESCU 
 Crăciun Mădălina – an IV 

Design industrial (in limba engleză)  Conf.dr.ing. Daniela CIOBANU Berbece Mihai – an III 
Ingineria sistemelor de energii 
regenerabile  Conf.dr.ing. Mihai LATEȘ Grecu Simona - an III 

Ingineria şi protecția mediului în industrie  Prof.dr. Maria VIȘA Andrei Ana-Maria-Luiza 
 – an IV  

Mecatronică  Prof. dr. ing. Luciana CRISTEA Obada Mirela Ioana, – an IV 

Optometrie  Prof. dr. ing. Ileana Constanta ROȘCA Mihaly Melinda  - anul IV 

Inginerie medicală  Prof. dr. ing. Mihaela BARITZ Budău Larisa Emanuela 
 - anul IV 

Design de produs pentru dezvoltare 
durabilă şi protecția mediului Prof.dr.ing. Anca DUȚĂ Dumitru Catalina Stefania – 

an II 
Sisteme mecatronice pentru industrie şi 
medicină Prof.dr.ing. Luculescu Marius Cristian Moja Alin – an I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 4. 

Coordonatori Erasmus+ 2019-2020 
 Nr. 

 Crt. Nume şi prenume coordonator Programe de studii* 

1. 

Bârsan Anca 

Design industrial, Design industrial (în limba 
engleză), Ingineria Sistemelor de Energii 
Regenerabile, Design de Produs pentru 

Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului 

2. 
Barbu Daniela Mariana 

Mecatronică, Optometrie, Inginerie medicală, 
Sisteme mecatronice pentru industrie și 

medicină 

3. Bogatu Cristina Aurica Ingineria și Protecția mediului în industrie 

 

Componența Comisiei de selecție, echivalare şi recunoaştere a perioadelor de 
 studii sau practică efectuate în cadrul mobilităților prin Programul Erasmus+ (C-SER) pe 

facultate 
 

Nr. 
 Crt. 

Componența Comisiei de selecție, echivalare şi 
recunoaştere a perioadelor de 

 studii sau practică efectuate în cadrul 
mobilităților prin Programul Erasmus+ (C-SER) 

pe facultate,* anul universitar 2019-2020 
Responsabil trecerea notelor în 

documentele şcolare ** 
Pentru programele de Design Industrial, Design Industrial (în limba engleză) 

1 

Conf. dr. ing. Mihai Tiberiu LATEȘ 

Prof. dr. ing. Anca BÂRSAN Prof. dr. ing. Codruța Ileana JALIU 

Prof. dr. ing. Anca BÂRSAN 

Pentru programul de Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile 

2 

Prof. dr. ing. Codruța Ileana JALIU 

Prof. dr. ing. Anca BÂRSAN Conf.dr.ing. Macedon MOLDOVAN 

Prof. dr. ing. Anca BÂRSAN 

Pentru programul de Design de Produs pentru Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului  

3 

Prof. dr. ing. Codruța Ileana JALIU 

Prof. dr. ing. Anca BÂRSAN Prof.dr.ing. Mircea NEAGOE 

Prof. dr. ing. Anca BÂRSAN 

Pentru programul de Ingineria și Protecția Mediului în Industrie 



4 

Prof. dr. ing. Codruța Ileana JALIU 

Șef lucr. dr. Cristina Aurica BOGATU Prof. dr. ing. Anca DUȚĂ-CAPRĂ 

Șef lucr. dr. Cristina Aurica BOGATU 

Pentru programul de Mecatronică 

5 

Prof. dr. ing. Codruța Ileana JALIU 

Prof. dr. ing. Daniela Mariana BARBU Prof. dr. ing. Marius Cristian LUCULESCU 

Prof. dr. ing. Daniela Mariana BARBU 

Pentru programul de Optometrie 

6 

Prof. dr. ing. Codruța Ileana JALIU 

Prof. dr. ing. Daniela Mariana BARBU Prof. dr. ing. Mihaela Ioana BARITZ 

Prof. dr. ing. Daniela Mariana BARBU 

Pentru programul de Inginerie Medicală 

7 

Prof. dr. ing. Codruța Ileana JALIU 

Prof. dr. ing. Daniela Mariana BARBU Prof.dr.ing. Ileana Constanța ROȘCA 

Prof. dr. ing. Daniela Mariana BARBU 

Pentru programul de Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină 

8 

Prof. dr. ing. Codruța Ileana JALIU 

Prof. dr. ing. Daniela Mariana BARBU Prof.dr.ing. Luciana CRISTEA 

Prof. dr. ing. Daniela Mariana BARBU 

 


