
Raport de activitate al Decanului Facultăţii de Ingineria Lemnului 

pentru perioada 2016-2017 

PREAMBUL 

 Prezentul raport urmăreşte activităţile asumate de către Decan prin Planul Managerial, Planul Strategic al Facultăţii 

pentru perioada 2016-2020 şi Planul Operaţional al Facultăţii pentru perioada 2016-2017. 

 Prezentul raport nu prezintă activităţile obişnuite/de rutină ale Decanului, ce decurg din sarcinile stabilite prin legislaţie 

(Legea 1/2011, Art. 213, alin. 9) şi Carta Universităţii: “Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea 

facultăţii. (…) Decanul (…) aplică hotărârile rectorului, consiliului de administraţie şi senatului universitar ...”  

 Astfel, în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor strategice ale facultăţii, în timpul anului universitar 2015-2016 s-au 

realizat următoarele: 

 

Obiectiv 1. Promovarea unui proces de învăţământ modern, corelat cu cerinţele pieţei muncii şi centrat pe nevoile 

studenţilor: 

1.1. Adaptarea planurilor de învăţământ ale programelor de studii acreditate la realităţile economice ale industriei de profil şi 

compatibilizarea cu cerinţele cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior; 

 S-au efectuat modificări ale planurilor de învăţământ ale programelor de studii de licenţă acreditate (IPL şi IDPFL), 

pentru adaptarea la cerinţele ARACIS, dar şi pentru adaptarea la nevoile firmelor de profil (modificare număr de ore la diferite 

discipline, renunţat la unele discipline, introdus discipline obligatorii/opţionale noi, introdus ore de practică). 

1.2. Propunerea unor noi programe de studii în concordanţă cu evoluţiile de pe piaţa muncii; 

 S-a elaborat şi înaintat înspre autorizare un nou program de studii “Ingineria şi designul produselor finite din lemn” cu limba de 

predare Engleză. 

1.4. Accentuarea importanţei activităţii de practică a studenţilor; 

 S-a actualizat lista de 15 “firme acreditate pentru practica studenţilor”, pe baza dorinţei explicite a întreprinderilor de 

profil şi unor criterii clare (număr de angajaţi, posibilitate de angajare pe perioadă determinată, cazare etc.), precum şi a 

experienţei avute în timpul practicii studenţilor. Ca urmare, practica studenţilor din anul 3, aferentă anului universitar 2015-2016, 

s-a efectuat în aceste centre de practică. De asemenea, prin sprijinul firmei ProTool s-a organizat în acelaşi an universitar (2015-

2016) şi se vor organiza şi în acest an (2016-2017), un centru suplimentar de practică în Braşov, deci un total de 16 centre. 

1.6. Încurajarea schimburilor didactice (cadre şi studenţi) cu universităţi recunoscute de la nivel european în vederea 

compatibilizării ofertei educaţionale; 

  S-au promovat acţiunile Erasmus (acţiune la iniţiativa oficiului Erasmus pe Universitate), s-au efectuat vizite ale unor 

studenţi şi ale unor cadre didactice la universităţi din străinătate şi s-au primit vizite ale unor studenţi şi cadre didactice de la 

universităţi din străinătate.  

 

Obiectiv 2. Susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi transfer tehnologic: 

2.2. Sprijinirea cercetării doctorale şi pe bază de contracte cu mediul economic; 

 Doctoranzilor încadraţi la îndrumătorii din Facultate li s-au creat condiţii şi au primit acces practic nelimitat pentru a 

realiza cât mai mult din cercetări prin dotarea existentă atât la laboratoarele de pe Colină cât şi cele de la ICDT . 

 S-au organizat întâlniri cu firmele din domeniu unde s-a discutat şi problema cercetării pentru teme dorite de către 

acestea. Domeniile de interes sunt: tratarea termică a lemnului, finisarea lemnului, încleierea lemnului, emisiile de formaldehidă 

şi proprietăţile fizice, mecanice şi tehnologice ale unor produse compozite. S-au semnat contracte de cercetare cu trei companii. 

2.3. Susţinerea activităţilor de publicare a lucrărilor ştiinţifice valoroase în Revista PRO LIGNO; 

 S-au publicat (conform programului) 4 numere ale revistei, cu un total de 24 de lucrări, din care 20 cu autori străini 

(83,3%). 

2.4. Susţinerea demersurilor pentru sporirea vizibilităţii internaţionale a revistei PRO LIGNO şi a celor pentru indexarea ISI; 

 Revista a fost în evaluare ISI. Din păcate, cererea a fost respinsă, dar vom relua demersurile în viitor. 

2.5. Organizarea Conferinţelor Ştiinţifice Internaţionale ICWSE cu o periodicitate de 2 ani; 

 A 11-a ediţie a Conferinţei ICWSE va avea loc în perioada 2 – 4 Noiembrie 2017. Pregătirile sunt în curs. 

2.7. Sprijnirea cercetării ştiinţifice studenţeşti în vederea organizării anuale a Sesiunilor Ştiinţifice Studenţeşti cu participare 

internaţională; 

 Va avea loc Sesiunea ştiinţifică studenţească ediţia 2017, pe data de 5 Mai 2017.  

2.8. Susţinerea cercetării didactice, care să vină în ajutorul activităţii de profil, materializată prin elaborarea de către cadrele 

didactice a lucrărilor ştiinţifice necesare activităţii de predare; 

 În anul 2016 s-au publicat 4 lucrări cu caracter didactic ale membrilor facultăţii (suporturi de curs şi îndrumare de lucrări 

practice). 

 

Obiectiv 3. Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat real şi activ cu studenţii:  

3.1. Promovarea unui climat de colaborare şi comunicare cu studenţii; 

 S-au organizat întâlniri ale studenţilor cu tutorii de an, directorul departamentului PLDPL şi cu decanul. 

 Decanul are program deschis de audienţe cu studenţii. 

3.2. Atragerea de venituri extrabugetare pentru susţinerea studenţilor cu probleme sociale; 

 La întâlnirile cu firmele, a fost abordat acest subiect. Din păcate, majoritatea firmelor sunt reticente. Există totuşi şi 

cazuri de firme care susţin financiar studenţi (ex. Lemet Câmpina). 

3.3. Susţinerea implicării studenţilor în activităţile facultăţii şi în colaborările cu agenţii economici; 

 Organizarea festivalului Etnovember 2016 cu concursul unei grupe de 35 de studenţi (licenţă, master, doctorat). 

3.4. Sprijinirea activităţilor extraşcolare ale studenţilor de tipul participărilor la Concursul Naţional de Design de Avangardă sau 

Festivalul ETNOVEMBER, dar şi Balul Bobocilor, excursiilor de studii etc.; 

 Doi studenţi au participat la Concursul Naţional de Design de Avangardă, ediţia 2016. 

 S-a organizat şi a avut loc Festivalul ETNOVEMBER, cu concursul studenţilor. 



 S-a organizat şi a avut loc a 3-a ediţie a acţiunii “Crăciun acasă la IL”, în perioada 29 noiembrie – 18 decembrie, pe bază 

de voluntariat, a implicat circa 40 de studenţi şi a cuprins două părţi: Pregătirile şi Zile de sărbătoare. 

3.5. Promovarea studenţilor cu rezultate foarte bune în activitatea şcolară şi extra-şcolară (premiere, promovare pe site-ul 

facultăţii şi/sau broşura facultăţii); 

 S-a actualizat site-ul facultăţii unde s-a acordat o atenţie sporită realizărilor studenţilor. Există două pagini suplimentare 

“Premianţii noştri” şi “Anuar” unde sunt evidenţiaţi studenţii cu rezultate foarte bune în activitatea şcolară, respectiv elementele 

caracteristice unui anuar, prima ediţie fiind deja lansată (pentru anul 2014-2015). 

 

Obiectiv 4. Dezvoltarea şi menţinerea unui climat favorabil de formare, dezvoltare şi motivare a resursei umane: 

4.2. Promovarea transparenţei decizionale; 

 Toate deciziile importante ale Decanului au fost luate după consultarea/informarea membrilor Consiliului Facultăţii. 

4.3. Sprijinirea promovării colegilor care îndeplinesc criteriile legale; 

 Doi colegi au promovat pe posturi de conferenţiar şi unul pe post de şef lucrări. 

4.6. Sprijinirea profesorilor ajunşi la vârsta pensionării – în limitele legii şi a posibilităţilor financiare – pentru a continua 

activitatea didactică şi de cercetare; 

 S-a aprobat prelungirea de activitate pentru D-l. prof.dr.ing. Ivan CISMARU, D-l. prof.dr.ing. Gavril Budău. 

 

Obiectiv 5. Promovarea de acţiuni pentru atragerea şi alocarea de resurse financiare  suplimentare necesare funcţionării 

în condiţii bune a facultăţii: 

5.1. Optimizarea activităţilor din cadrul facultăţii prin dimensionarea eficientă a planurilor de învăţământ corelată cu cea a statelor 

de funcţii şi cu numărul de studenţi; 

 S-au adaptat planurile de învăţământ la necesităţile date de numărul de studenţi pentru anul 2016-2017. 

5.2. Atragerea de resurse financiare extrabugetare prin sponsorizări/donaţii, prin promovarea relaţiilor cu partenerii din mediul 

economic; 

 S-au obţinut sponsorizări pentru excursii de studii ale studenţilor şi pentru alte obiective (finalizarea laboratorului de 

restaurare a produselor din lemn, diferite dotări pentru laboratorul de tehnica comenzii numerice). 

5.3. Crearea de venituri proprii prin atelierul şcoală; 

 S-a realizat mobilier în valoare de peste 140.000 Lei. 

 

Obiectiv 6. Dezvoltarea relaţiilor cu mediul economic şi socio-cultural: 

6.1. Promovarea unui program de întâlniri periodice cu factori de decizie din mediul de afaceri; 

 S-au desfăşurat o serie de 4 întâlniri cu membrii asociaţiilor profesionale din domeniul mobilei (APMR, ACRM) pentru 

rezolvarea următoarelor probleme: atragerea mai multor absolvenţi de liceu înspre facultate; efectuarea practicii studenţilor în 

firme de profil; implicarea întreprinderilor pentru formularea temelor proiectelor de diplomă şi dizertaţie; participarea firmelor la 

susţinerea proiectelor de diplomă şi dizertaţie; adaptarea programei şcolare (programelor de studii) din facultate; invitarea de 

specialişti din producţie pentru prelegeri în facultate. 

6.2. Dezvoltarea de proiecte comune cu parteneri din mediul economic şi socio-cultural; 

 S-a continuat programul de vizite în licee la care cadrele didactice ale facultăţii să fie însoţite de către reprezentanţi ai 

firmelor. Programul este în derulare. 

6.3. Realizarea de manifestări ştiinţifice (simpozioane, conferinţe etc.) sau de natură comercială (expoziţii, târguri etc.) organizate în comun; 

 Facultatea a participat la cea de-a XVII-a ediţie a "ExpoDesignWood" (stand oferit gratuit), organizată de SC Imageline 

SRL, în parteneriat cu ASFOR, CCI Braşov şi Facultatea de Silvicultură (Martie 2017). 

 Facultatea a participat la Târgul Internaţional de Mobilă Bucureşti (Septembrie 2016), invitată fiind de către APMR 

(stand oferit gratuit). 

 

Obiectiv 7. Creşterea vizibilităţii facultăţii la nivel naţional şi internaţional: 

7.1. Promovarea imaginii facultaţii în licee, în vederea atragerii de cât mai mulţi tineri absolvenţi de liceu pentru a deveni studenţii noştri; 

 S-a realizat un program de vizite al cadrelor facultăţii în licee (în unele cazuri însoţite de cadre din firme de profil) pentru 

promovarea facultăţii. S-au efectuat deja (decembrie 2016 – martie 2017) un număr de 9 vizite. 

 7.2. Promovarea imaginii facultaţii în rândul societăţilor comerciale de profil în scopul atragerii de fonduri extrabugetare prin 

contracte de cercetare/dezvoltare, sponsorizari, donaţii; 

 În cadrul întâlnirilor cu firmele de profil efectuate în perioada Octombrie – Decembrie 2016. 

7.3. Promovarea imaginii facultaţii în mediul academic din ţară şi străinătate prin revista PRO LIGNO; 

 S-au publicat (conform programului) 4 numere ale revistei, cu un total de 24 de lucrări, din care 20 cu autori străini. 

7.4. Promovarea imaginii facultaţii în mediul academic din ţară şi străinătate prin organizarea bianuală a conferinţelor ştiinţifice 

internaţionale ICWSE; 

 A 11-a ediţie a Conferinţei ICWSE va avea loc în perioada 2 – 4 Noiembrie 2017. Pregătirile sunt în curs. 

 

Braşov, 14.03.2017         Decan, 

          Prof.dr.ing. Mihai ISPAS 

            
Prezentul raport a fost validat în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 15.03.2017. 


