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1. Educație: diseminarea cunoașterii  
  

1.1. Situația programelor de studii de licență și master 
 

În cadrul Facultății de Inginerie (FI) a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca se desfășoară, 
în anul universitar 2020-2021, partu programe de studii nivel licență și două programe la nivel 
master. Situația programelor de studii este prezentată în Tabelul 1.  

   

Tabelul 1. Situația sintetică a programelor de studii în anul universitar 2020-2021 

Licență 

Domeniul Programul de studii 
Modul de 

funcționare 
Forma de 

învățământ 
Nr credite 

ECTS 

Inginerie 
Mecanică 

Inginerie Mecanică – IM Acreditat 
4 ani, cu frecvenţă – 
în limba română 

240 

Inginerie 
Electrică 

Electromecanică – EM Acreditat 
4 ani, cu frecvenţă – 
în limba română 

240 

Informatică Aplicată în 
Inginerie Electrică – IAIE 

Autorizat 
provizoriu 

4 ani, cu frecvenţă – 
în limba română 

240 

Științe 
Inginerești 
Aplicate 

Informatică Industrială – II Acreditat 
4 ani, cu frecvenţă – 
în limba română 

240 

Master 

Domeniul Programul de studii 
Modul de 

funcționare 
Forma de 

învățământ 
Nr credite 

ECTS 

Inginerie 
Mecanică 

Concepția și Testarea 
Sistemelor Mecanice – 
CTSM 

Acreditat 
2 ani, cu frecvenţă – 
în limba română 

120 

Inginerie 
Electrică 

Sisteme Electromecanice 
Avansate – SEA 

Acreditat 
2 ani, cu frecvenţă – 
în limba română 

120 

 
Numărul programelor de studii aflate în derulare este același cu cel din anul universitar 2019-
2020, dar se remarcă includerea unui nou program de licență în oferta FI. Acesta va porni efectiv 
in anul universitar 2021-2022.  

 

În vederea diversificării ofertei educaționale și adaptarea la cerințele angajatorilor, a fost lansat 
un nou program de studiu de nivel master, în domeniul Inginerie mecanică, cu denumirea 
Ingineria Dezvoltării Produselor. Pentru a face atractivă oferta FI la nivel internațional, am lansat 
acest program și in limba engleză, sub denumirea Product Design Engineering.  
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Planurile de învățământ au fost actualizate și întocmite conform cerințelor UBB și adaptate la 
standardele actuale ale ARACIS. S-au utilizat, pentru întocmirea și verificarea planurilor de 
învățământ, machetele în format MS Excel puse la dispoziție de structura Curriculum a UBB.  
 
Toate  planurile de învățământ valabile începând cu anul universitar 2021-2022 sunt însoțite de 
un Raport de revizuire în care se menționează universitățile world-class cu planuri de învățământ 
similare/compatibile și dacă s-a realizat procesul de actualizare a planului de învățământ. În noile 
planuri fiecare semestru conține cel mult 7 discipline obligatorii sau opționale finalizate cu 
examen la nivel licență și patru la nivel master.  
 
De asemenea, toate planurile de învățământ de nivel licență și master vor include din anul 
universitar 2021-2022 o disciplină facultativă cu denumirea Fundamente de antreprenoriat, 
predată de specialiști din mediul socio‐economic. Noii discipline i s-au alocat 3 credite ECTS (cu 
frecventarea a două ore de curs pe săptămână); ea va putea fi aleasă de către studenți în oricare 
semestru. Toate planurile de învățământ sunt încărcate pe platforma AcademicInfo și facilitează 
studenților alegerea disciplinelor opționale.  
 
1.2. Internaționalizarea studiilor  
 
Dezvoltarea FI poate fi realizată doar dacă se întărește componenta internaționalizare, realizată 
prin extinderea/dezvoltarea parteneriatelor cu universități prestigioase din străinătate. În prezent 
FI are semnate acorduri de colaborare: 

• ERASMUS+ cu universități din Ungaria, Germania, Austria și Italia din țări UE, 
respectiv Republica Moldova, Bosnia și Herțegovina și India din țări non-UE pentru 
mobilități de studiu și predare (https://eng.ubbcluj.ro/?page_id=94#tab-id-3), dar 
putem cadrele didactice din FI pot profita de toate parteneriatele încheiate de UBB 
(https://cci.ubbcluj.ro/partners_and_programs/partners.php) pentru mobilități de 
traning.   

• CEEPUS cu universități din Ungaria, Serbia, Slovenia, Croația, Polonia, Slovacia, 
Republica Moldova, Bosnia și Herțegovina ș.a. 

• Cooperare bilaterală cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 
 

1.3. Studiile doctorale  
 

FI urmărește atragerea unui număr mare de conducători de doctorat și doctoranzi în vederea 
întăririi prestigiului facultății și creșterea în ranking-urile pe domenii. În prezent, în cadrul 
departamentului Școala Doctorală de Inginerie (SDI) a FI se derulează un program la nivel 
doctorat, în domeniul Inginerie Mecanică. La începutul anului 2020, SDI a avut șase membri 



 

6 

 

conducători de doctorat, dintre care trei sunt titulari in FI și trei sunt  pensionari cu vârsta peste 
70 de ani. Pe parcursul anului trecut au fost acceptați doi noi membri ai școlii doctorale.  
 
În anul universitar 2020-2021, la studii doctorale sunt înmatriculați 9 doctoranzi, astfel: 

• 3 doctoranzi în anul I de studii (doi internaționali – Serbia) 
• 3 doctoranzi în anul II de studii 
• 3 doctoranzi în anul III de studii 
• 1 doctorand în întrerupere 
• 1 doctorand în perioada de grație 

 
În anul anterior au fost susținute și validate două teze de doctorat, ambele teze s-au desfășurat în 
cotutelă cu profesori de la University Ghent respectiv Szeged University.  

 

Creșterea numărului de conducători de doctorat reprezintă o preocupare importantă a FI. Pentru 
realizarea acestui deziderat FI îndrumă și susține prin diverse acțiuni cadrele didactice proprii 
pentru ca acestea să obțină atestatul de abilitare. Un obiectiv pe termen scurt este acreditarea SDI 
pentru a putea organiza abilitarea. 

 

Acțiuni administrative legate de funcționare programului de doctorat au inclus actualizarea 
regulamentelor și procedurilor interne ale școlii doctorale, asigurarea continuității folosirii 
platformei antiplagiat, îmbunătățirea platformei electronice pentru evidența doctoranzilor etc. De 
asemenea, s-au implementat toate regulamentele specifice doctoratului la UBB și se utilizează 
platformele puse la dispoziție de CSUD. 

 

În anul 2020 s-a depus dosarul pentru acreditare ARACIS a SDI și a domeniului Inginerie 
mecanică. 

 

Internaționalizarea studiilor de doctorat se asigură prin continuarea programelor în cotutelă 
internațională și realizarea și susținerea de teze de doctorat în engleză.  

 
1.4. Învățământul netradițional  

 

Oferta de cursuri deschise, destinată în special operatorilor economici și angajaților, este un 
obiectiv important al FI. Pe parcursul anului 2020 s-a derulat un curs deschis, Curs de pregătire 
teoretică în vederea autorizării /prelungirii autorizării ANRE a electricienilor, verificatorilor de 
proiecte și experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice 
tehnologice și a fost pregătită lansarea unui nou curs în anul 2021 
(https://elearning.ubbcluj.ro/category/cursuri-deschise/cursuri-deschise-finalizate/).  
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Între obiectivele FI se află dezvoltarea cursurilor deschise, care pot contribui la întărirea legăturii 
cu mediul de afaceri și cu instituții din administrația publică.   

  
1.5. Alte activități majore la nivel educațional  
 
În anul 2020 a demarat procedura de achiziții prin Programul de dotare a laboratoarelor 
didactice, dedicat creșterii eficienței și calității educației în UBB, prin care FI are posibilitatea de 
a accesa 500 000 RON.  
 
Tot în anul 2020 a fost demarat programul anual seed, prin care cadrele didactice din FI au putut 
solicita achiziții de mici echipamente și/sau servicii dedicate procesului educațional. 
     



 

8 

 

2. Cercetare-dezvoltare-inovare  
  

2.1. Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare la FI 
 
La începutul anului 2020, în FI funcționau patru centre de cercetare:  

- Centrul de Cercetări în Inginerie Electrică şi Informatică Industrială,  
- Center or Vibrodiagnostics (https://eeris.eu/ERIF-2000-000Z-3166),  
- Center for Numerical Simulation And Rapid Prototyping (https://eeris.eu/ERIF-2000-

000W-3170) 
- Laboratory for the Study of Seismic and Antropic Hazards (https://eeris.eu/ERIF-2000-

000J-3176).  
Dintre acestea, ultimele trei sunt înscrise în Platforma Engage in the Romanian Research 
Infrastructures System (ERRIS).  
 
În urma fuzionării UEMR cu UBB, centrele de cercetare s-au reorganizat, astfel că la sfârșitul 
anului 2020 funcționau in FI două centre de cercetare. Statutul acestor centre, în urma evaluării 
de către CMCȘ, este prezentat în tabelul 2. 
 

Tabelul 2. Centrele de cercetare subordonate FI 
Denumire Subordonare Tip UC Specializare 

Centrul pentru Vibrodiagnoză, Testarea 
Echipamentelor și Automatizări/Center 
for Vibrodiagnostics Equipment Testing 
and Automation (CVDTEA) 
 (https://eng.ubbcluj.ro/?page_id=590) 

FI centru 
specializare 
inteligentă 

Centrul de Cercetări în Hidraulică, 
Automatizări și Procese Termice 
(Cchapt)/Research Center in Hydraulics, 
Automation and Thermal Processes 
(CCHAPT) (http://www.cchapt.ro/) 

FI centru 
complex/ 
transversal 

 
Începând cu anul 2020, rezultatele activității de cercetare sunt încărcate de către toate cadrele 
didactice în aplicația Managementul Activității Academice/Științifice UBB.  
 
 
 
 



 

9 

 

Rezultatele activității de cercetare au fost popularizate intern, pe pagina web a FI, dar și pe pagina 
Twitter a FI (https://twitter.com/eng_ubb). De asemenea, aceste rezultate sunt popularizate pe 
pagina web a CMCȘ și prin newsletter-ul săptămânal, făcând mai vizibile preocupările, 
colaborările și realizările colectivelor de cercetare din FI. Acest newsletter constituie sursa de 
informare privind oportunitățile de finanțare, noutățile și evenimentele CDI importante. 
 
2.2. Valorificarea activității de cercetare la FI   
 
În aplicația Managementul Activității Academice/Științifice UBB au fost raportate 68 de surse de 
publicare/valorificare a rezultatelor cercetării, după cum urmează:   

• 32 de articole 

o 5 în reviste cotate sau indexate WoS  

o 27 în reviste indexate BDI  
• 18 lucrări publicate în volumele conferințelor 

o 4 în volume indexate WoS 

o 14 în volume indexate BDI   
• 1 carte în editură națională 

• 1 editor carte colectivă 

• 1 capitol de carte în editură internațională 

• 1 brevet național  

• 14 proiecte instituționale 

o 8 naționale   

o 5 internaționale 

o 1 FDI  

 

Dintre cele cinci articole indexate WoS,  un articol este publicat in Symmetry-Basel (FI=2.645; 
categoria Q2), unul este publicat in Sustainability (FI=2.576; categoria Q2) și unul în Acta 
Polytechnica Hungarica ((FI=1.219; categoria Q3).  
 
Cadrele didactice din FI sunt implicate în susținerea activităților de publicare, prin: 

• Conferinte stiintifice invitate internationale 1 

• Profesuri internationale 1 

 
Cadrele didactice din FI sunt implicate în susținerea activităților de publicare, prin: 

• Membru în colective editoriale internaționale 5  - din care 4 reviste WoS 

• Membru în colective editoriale internaționale 14  - din care 8 la reviste UBB 

• Referenți în colective editoriale 23 – din care 15 la reviste WoS   
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Recunoașterea activității de cercetare s-a concretizat prin:  
• Cooptarea unui membru din rândul cadrelor didactice din FI în Academia de Științe 

Tehnice din România – Secția: Mecanică teoretică  

• Validare de Consiliul Științific al UBB a premiului anual de excelență în cercetarea 
științifică   

 
2.3. Revistele FI  

 
Facultatea de Inginerie are 2 reviste proprii, Studia Uuniversitatis Babeș-Bolyai Engineering și 
Robotica & Management. 
 
SUBB Engineering este acum a 30-a revistă din seria Studia a universității Babeș-Bolyai, revistă 
ce continuă publicația Analele Universității „Eftimie Murgu” Reșița, Fascicula de Inginerie. Din 
anul 2020 toate articolele au număr DOI. 
 
În anul 2020 s-au tipărit un număr din SUBB Engineering, care cuprinde 20 de articole, iar revista 
Robotica & Management  a editat două numere, cu un total de 17 articole.  
  

2.4. Manifestări științifice organizate de FI  
 
În anul 2020, Facultatea de Inginerie a organizat următoarele manifestări științifice: 

• 47th International JVE Conference „Vibration-based Diagnostics of Structures and 
Machinery”, 19-20 Octombrie 2020 

(https://www.jveconferences.com/conference/timisoara-2020) 

• The 8th Student Scientific Simposium ”EMING 2020”, 10 Decembrie 2020, Reșița 

(https://resita.extensii.ubbcluj.ro/manifestari-stiintifice-studentesti/) 
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3. Relația cu societatea  
   

3.1. Transferul Tehnologic și Cognitiv 
 

Facultatea de Inginerie își asumă rolul de principal formator al bunăstării societății prin 
dezvoltarea tuturor variantelor de relație cu societatea, dar cu accent pe transferul tehnologic și 
de cunoaștere. În activitatea sa, FI este sprijinită de Centrul de Management și Transfer 
Tehnologic și Cognitiv (CMTTC), care are misiunea de a consolida cercetarea aplicativă în UBB 
și relația acesteia cu cercetarea fundamentală, de a sprijini inovarea, precum și de a facilita 
dezvoltarea economică a UBB prin licențierea tehnologiilor și transferul de servicii inovatoare 
din portofoliul de proprietate intelectuală (IP) al Universității către comunitate. 
 
Principalele realizări ale FI în acest domeniu sunt prezentate în tabelul 3.  

 
Tabelul 3.  Colaborări cu parteneri din mediul socio-economic  
  Facultatea  Parteneri din mediul socio-economic  

I. Workshop-uri, conferințe (fără caracter științific)   
1. Facultatea de Inginerie  Ziua internațională a automobilului  

II. Protocoale cu companii  
2.  Facultatea de Inginerie  Wind Power Energy S.R.L.  
3. Facultatea de Inginerie Enel Green Power Romania S.R.L. 

III. Contracte cu companii 
4. Facultatea de Inginerie Contract de prestări servicii cu S.C. ROMGAZ S.A.– stația de 

comprimare și depozitare pentru gaze naturale Butimanu 
5. Facultatea de Inginerie Cursuri de formare pentru autorizarea electricienilor ANRE 

(Autoritatea Națională de Reglementare în Energie) 
 

 

3.2. Biblioteca  
 
FI este deservită de biblioteca CU al UBB din Reșița, care are un fond de carte de specialitate 
suficient și acoperitor pentru numărul de studenți și specializările existente. Cadrele didactice 
colaborează cu biblioteca și îmbogățesc colecțiile acesteia cu lucrările proprii, cu sau fără ISBN.  
 
A fost reînnoit abonamentul la baza de date a programului ANELIS+; bazele de date consultate 
sunt: Science Direct FC, Springerlink, Clarivate Analytics, AIP Journals, ProQuest Central, 
SCOPUS, Wiley Journals, Emerald Journals, ACS, SCIFinder, IOP, MatSciNet, Reaxys, 
Cambridge, EBSCO.  Accesul la aceste baze de date se poate face de pe PC în cadrul FI, dar 
există și acces mobil. 
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3. 3. Accesarea de finanțări în domeniul inovării și antreprenoriatului  

 
FI a întreprins demersurile de accesare a unor finanțări în domeniul transferului tehnologic, 
precum și de dezvoltare de infrastructuri majore destinate dezvoltării componentei de inovare. 
Astfel, în anul 2020 au fost demarate două proiecte prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență, unul independent și unul în cadrul Școlii Academice de Inginerie și Tehnologie 
(SAIT). Aceste proiecte se află momentan în diferite stadii de evaluare. Implementarea lor ar 
sprijini FI în crearea unui ecosistem de inovare care să valorifice resursele și competențele 
existente, dar să se constituie și ca un magnet în atragerea de specialiști în vederea realizării unui 
salt calitativ către open innovation.  
 
Educația antreprenorială este o componentă esențială în rolul pe care și-l asumă FI. Studenții 
doctoranzi au fost încurajați să aplice pentru acceptarea în proiectele UBB de formare a 
competențelor antreprenoriale, POCU/123885: Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare 
doctorală și postdoctorală respectiv POCU/124146: Cercetare doctorală și postdoctorală de 
calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii, în prezent trei doctoranzi fiind cuprinși în 
aceste proiecte.  
  

3.4. Activități de promovare pe pagina web și în social-media  
 

FI a realizat în anul 2020 o pagina web proprie (https://eng.ubbcluj.ro/), aflată în continuare în 
dezvoltare prin inserarea de informații relevante pentru comunitatea academică și pentru 
colaboratori, și are o prezență activă în social media prin contul propriu de Twitter 
(https://twitter.com/eng_ubb). În următoarea perioadă se intenționează crearea de conturi 
Facebook și Instagram.  
  
3.5. Colaborări internaționale  
 
Facultatea de Inginerie este partener într-un proiect ERASMUS+, Digitizing products – Creating 
demonstrators for Future Education. (DigiDemo https://www.digidemo-project.eu/). Acest 
proiect european de colaborare vizează dezvoltarea demonstratorilor didactici pentru a pregăti 
studenții ingineri în proiectarea, dezvoltarea și comercializarea produselor, având în vedere 
cerințele ecologice. Prin aceasta, DigiDemo contribuie la competitivitatea industriei europene și 
la cerințele obiectivelor europene de durabilitate, cum ar fi European Green Deal. 
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3.6. Fundraising  
 
În anul 2020, FI a semnat un contract de sponsorizare cu ENEL Green Power SRL, în valoare de 
15.000 Euro, care au fost destinați achiziționării unui echipament didactic care permite simularea 
distribuției și stocării energiei produse cu panouri fotovoltaice.  
   

3.7. Practica studenților, proiecte pentru dezvoltarea personală a studenților  
 
FI a primit oferte de practică, internship-uri sau job-uri pentru studenți și alumni de la mai multe 
companii din țară și străinătate, dintre care amintim: Spalek, Plastomet, Autoliv, Toate 
informațiile despre ofertele primite au fost diseminate spre studenți și alumni, precum și 
promovate pe pagina web a FI. În viitor, aceste oferte vor fi diseminate și prin social media.  
  

Chiar și în condiții de pandemie, FI a avut încheiate 8 acorduri și convenții de practică cu 
partenerii săi din mediul socio-economic, prin care s-au asigurat locuri de practică pentru toți 
studenții.  
 
Prin proiectul Student informat – succes garantat, studenții au avut posibilitatea vizitării a 
numeroase firme interesate de recrutarea de ingineri, astfel încât au putut să își facă o imagine 
asupra condițiilor și posibilităților de angajare, precum și să rămână în contact cu firmele pentru 
posibile alte colaborări (practică, burse, internship etc.). 
  
3.8. Responsabilitate socială (în paradigma deschiderii)  

 

FI este în permanență alături de membrii comunității și se implică intens în susținerea lor. În acest 
sens, pe parcursul anului 2020, s-au desfășurat următoarele campanii:  

• Donarea de sânge – apel la solidaritate adresat tuturor membrilor comunității care 
pot dona sânge dar și donarea de sânge efectiv;   

• Realizarea de viziere  – campanie de producere de viziere prin fabricare aditivă 
(rapid prototyping) la începutul perioadei de pandemie când aceste echipamente de 
protecție nu erau disponibile pe piață  

• Acțiuni caritabile – strângerea de haine și alimente pentru persoanele nevoiașe.  

 

3.9. Alumni și situația inserției profesionale a absolvenților din promoțiile precedente  
 
S-a realizat secțiune dedicată comunității alumni pe pagina web a FI, disponibilă la 
https://eng.ubbcluj.ro/?page_id=2267, și s-a elaborat Planul de acțiune la nivelul FI în 
concordanță cu strategia alumni pentru perioada 2020-2024.  
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În ceea ce privește analiza inserției pe piața muncii, dispunem de date care sunt prezentate sintetic 
în tabelul 4. 
  
Tabelul 4. Distribuția respondenților în funcție de statutul lor pe piața muncii în primele 12   
                 luni după absolvire1(pentru promoția 2019 licență și master, 2020 doctorat)  

Statutul pe piața muncii  licență  master doctorat 
angajați  42,5 % 58,8 % 50 % 
continuă studiile  60,5 % 9 % 0 % 
au propria afacere  3,7 % 4,6 % 50 % 
neangajați  57,5 % 41,2 % 0 % 
nonrăspuns  10 % 12 % 0 % 

  

Peste două treimi dintre absolvenții de nivel licență și master care și-au găsit un loc de muncă 
după absolvirea facultății, acesta a corespuns specializării absolvite.   
 
Datorită numărului mic de absolvenți de studii doctorale (doi), rezultatele sunt complete și se 
poate observa că un absolvent este angajat și unul are o afacere proprie. Ambii doctori 
intenționează să aplice pentru posturi în învățământul superior. 
 
Începând cu anul universitar 2020-2021, adică în vara anului 2021 absolvenții vor răspunde la 
ridicarea diplomei la chestionare conform procedurilor UBB, prin urmare rezultatele vor fi 
prezentate conform întrebărilor din chestionarul aplicat.  
 
Procedura UBB: La ridicarea actelor de studii, absolvenții universității completează un 
chestionar ai cărui itemi, grupați în patru categorii, se referă la: programul de studii universitare 
absolvit, primele 12 luni după absolvirea programului respectiv, statutul respondentului pe piața 
muncii în momentul completării chestionarului și date socio-demografice. Datele prezentate au 
la bază declarațiile subiecților în momentul ridicării diplomelor.  
 
 
 
 
 
  

                                                 
1 Procentele însumate pe categorii depășesc 100% deoarece absolvenții pot să fie angajați în timp ce își continuă studiile. 19 În 
categoria „ocupați” au fost incluși: absolvenții care și-au continuat studiile, cei care s-au angajat sau și-au continuat activitatea 
la locul de muncă pe care îl aveau deja, absolvenții care și-au deschis propria afacere sau au fost liber profesioniști, alte situații 
– în funcție de răspunsul subiectului.  
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4. Situația personalului, a posturilor vacante și a studenților  
  

4.1. Personalul FI  

 
În luna ianuarie 2021, numărul total de posturi didactice legal constituite era de 31, din care 7 
erau pentru profesori, 4 pentru conferențiari, 18 pentru lectori/șefi lucrări și 2 pentru asistenți. Se 
remarcă ponderea procentuală cea mai ridicată a posturilor pentru lectori, 48% din totalul 
numărului de posturi didactice normate.  
 
Din totalul personalului didactic, 96% dețin titlul de doctor (100% în cazul personalului didactic 
titular). La 1 ianuarie 2021 nu au existat cadre didactice titulare cu vârsta sub 35 de ani sau peste 
65 de ani.  
 
La 1 ianuarie 2021 în FI au fost constituite 6 posturi din categoria didactic auxiliar, dintre care 5 
au fost ocupate. Un post de Administrator șef facultate este vacant. 
 
Situația detaliată a personalului facultății este prezentată în Anexa 1.  

 

Pentru a valoriza interesele și competențele personalului didactic și de cercetare din Fi, la fel ca 
în întregul UBB, s-a implementat începând cu anul universitar 2020-2021 planul individual de 
carieră, exprimând și definind în mod personalizat trei componente academice: educațional, CDI 
și relația cu societatea.  
 
De asemenea, pentru a încuraja dezvoltarea profesională și personală, fiecare cadru didactic/de 
cercetare al UBB angajat pe perioadă nedeterminată este susținut anual printr-un grant seed de 
4900 lei.  
  
Începând cu anul universitar 2020-2021, posturile didactice vacante au fost promovate prin cele 
mai importante rețele de socializare online ale universității (Facebook și Twitter), pe paginile web 
ale facultăților, prin publicarea unor anunțuri în România Liberă și prin rețeaua de networking a 
Asociației Ad Astra.   
  

4.2. Situația studenților  
 
Prin programele de studii pe care le organizează în anul universitar 2020-2021, Facultatea de 
Inginerie școlarizează 236 de studenți, așa cum este prezentat în Tabelul 5.  Față de anul anterior 
se înregistrează un număr aproape identic de studenți.  
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Tabelul 5.  Situația populației școlare din cadrul FI la 1 octombrie 2020  

Nivelul  
Studenți  

număr  pondere  
Licență  165  69,92%  
Master  62  26,27%  
Doctorat  9  3,81%  

Total  236  100,00%  
  

Ca structură, avem următoarele ponderi:  
- 7,81% sunt studenți cu taxă 
- 11,61% sunt femei 
- 5,6% sunt studenții internaționali, toți din afara UE.    
 
Facultatea de Inginerie este facultatea din UBB care înregistrează cel mai mic număr de studenți 
(0,5%) din totalul studenților universității, vezi Fig. 1.  

  
 

 
  

Fig 1. Distribuția studenților UBB pe facultăți și nivel de studii, în anul universitar 2020-2021  
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5. Situația financiară, patrimoniul și administrarea  
  

5.1 Bugetul 
 
În baza execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2020, execuție 
încheiată cu respectarea prevederilor Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea 
situațiilor financiare ale instituțiilor publice, emise de ministrul finanțelor publice prin Ordinul 
nr. 28 din 06 ianuarie 2021, situația financiară a Universității Babeș-Bolyai pe anul 2020, așa 
cum este reflectată în bilanțul contabil, contul de rezultat patrimonial, situația modificărilor în 
structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuție bugetară și anexele la situațiile 
financiare care includ politici contabile și note explicative, reprezintă rezultatul înregistrărilor 
cronologice și sistematice a operațiunilor consemnate în documentele justificative, conform 
prevederilor Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor 
publice.  
 
Ca parte a acestui buget, situația FI înregistrată pe anul 2020 în ceea ce privește veniturile și 
cheltuielile este prezentată în tabelul 6. După cum se poate observa, rezultatul exercițiului pe anul 
financiar 2020, adică diferența între încasări și plăți a fost de 1.990.551,60 lei. În această sumă 
este inclus și cuantumul de  500.000 lei aferent achizițiilor prevăzute pentru dotarea laboratoarelor 
didactice prevăzute pentru anul 2021. 
 
În tabelul 7 este prezentată situația bugetului elaborat și aprobat pentru anul 2021, componenta de 
venituri respectiv de cheltuieli. Se observă că se estimează atingerea unui deficit de 923.000 lei. 
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Tabelul 6. Analiza veniturilor și cheltuielilor realizate de FI în anul 2020  
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 Tabelul 7. Bugetul FI aprobat pentru anul 2021  
Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor Anual Trim I Trim II Trim III Trim IV 

I Sold inițial la 01 ianuarie 2021 32,153 x x x x 

1 TOTAL VENITURI, din care:  3,817,401 994,359 1,045,284 868,347 909,411 

1.1. 
Sume primite MEN - finanțarea 
instituționala 

2,843,024 679,351 809,951 674,471 679,251 

1.2. 
Venituri proprii obtinute din taxe 
si activitati desfasurate de 
institutiile de invatamant superior 

107,222 32,400 32,400 10,000 32,422 

1.3. 
Alte venituri proprii + donatii si 
sponsorizari 

77,350 77,350 0 0 0 

1.4. 
Proiecte cu finantare din fonduri 
externe nerambusabile (FEN) 
POSTADERARE 

0 0 0 0 0 

1.5. 
Venituri din activitatea de 
cercetare științifica, proiectare, 
consultanta si expertiza 

51,975 19,060 19,055  0 13,860 

1.6. 
Alocatii de la bugetul de stat cu 
destinatie speciala, din care: 

592,526 149,872 147,552 147,550 147,552 

a) reparatii capitale 0         
b) subventii pentru camine si cantine 0 0 0 0 0 
c) dotari si alte investitii  0 0 0 0 0 
d) burse  592,526 149,872 147,552 147,550 147,552 

e) 
alte forme de protectie sociala a 
studentilor  

0 0 0 0 0 

f) alocatii pentru obiective de investitii 0 0 0 0 0 

g) 
alocatii pentru procurari 
calculatoare 

0 0 0 0 0 

h) subventii cazare studenti 0 0 0 0 0 
1.7. Proiecte ROSE 145,304 36,326 36,326 36,326 36,326 

1.8. Venituri proprii camine- cantine 0 0 0 0 0 

2 TOTAL CHELTUIELI, din care:  4,772,561 1,271,629 1,277,568 1,110,103 1,113,261 

2.1. 
Cheltuieli pentru activitatea de 
baza  

3,950,244 1,010,907 1,076,491 922,553 940,293 

2.2 
Proiecte cu finantare din fonduri 
externe nerambusabile (FEN) 
POSTADERARE  

0  0 0  0 0 

2.3 
Cheltuieli pentru activitatea de 
cercetare stiintifica, proiectare, 
consultanta si expertiza  

51,975 19,060 19,055   13,860 

2.4 
Cheltuieli din alocatii de la bugetul 
de stat cu destinatie speciala, din 
care:   

592,526 149,872 147,552 147,550 147,552 

a) cheltuieli pentru reparatii capitale 0 0 0 0 0 

b) 
subventii pentru camine si cantine 
studentesti 

0 0 0 0 0 
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c) 
cheltuieli pentru dotari si alte 
investitii, consolidari, reabilitari 

0 0 0 0 0 

d) cheltuieli pentru burse 592,526 149,872 147,552 147,550 147,552 

e) 
cheltuieli pentr alte forme de 
protectie sociala  

0 0 0 0 0 

f) 
cheltuieli pentru obiective de 
investitii   

0 0 0 0 0 

g) 
cheltuieli ptr. alocații procurări 
calculatoare 

0 0 0 0 0 

h) subvenții cazare studenți 0 0 0 0 0 
2.5 Cheltuieli din proiecte ROSE 177,816 91,790 34,470 40,000 11,556 

2.6 
Cheltuieli pentru  camine si cantine 
studentesti   

0 0 0 0 0 

II Sold final la 31 decembrie 2021 -923,007 x x x x 

  

 
5.2. Infrastructura   
 
FI își desfășoară activitatea în 4 clădiri aflate în proprietatea UBB. Sălile din corpul B sunt aproape 
în exclusivitate la dispoziția FI, în corpul A dispune de spații proprii sau utilizate în comun cu 
programe de studiu de la alte facultăți ale UBB, iar în corpurile C și D dispune de laboratoare la 
demisolul clădirilor. 
 
În prezent se urmărește eficientizarea utilizării spațiilor, proces cuprins în planul operațional 2020-
2021 și demarat în toamna anului 2020. Până în prezent a fost emis un număr de decizii de 
alocare/schimbare a destinației unor spații.  
 
Patrimoniul FI constă din echipamente de laborator, didactice și de cercetare, puse la dispoziția 
cadrelor didactice și studenților în laboratoarele proprii. O parte din echipamente sunt acceptate 
ca fiind echipamente strategice ale UBB. O componentă distinctă o reprezintă tehnica de calcul, 
hardware și software, gestionată de compartimentul TIC. 
 
Studenților de la nivel licență, masterat și doctorat, care urmează studiile la forma de învățământ 
cu frecvență, li se oferă locuri de cazare (până la 385 în căminul studențesc din Reșița) și 
posibilitatea servirii mesei la cantina din incinta campusului CUUBB.  
 

5.3. Digitizarea activității de predare și administrare 

 
În urma fuziunii, FI funcționează în cadrul UBB și implementează Strategia de Transformare 
Digitală a Universității Babeș-Bolyai pentru perioada 2020-2027, în colaborare cu Direcția 
Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (DTIC).  
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Astfel, în anul 2020 s-au implementat în FI numeroase soluții pentru digitalizarea proceselor 
administrative din cadrul Universității, mai jos sunt prezentate principalele proiecte implementate.  
1. Un obiectiv important a fost implementarea sistemului de e-mail instituțional (@ubbcluj.ro) la 
nivelul întregii facultăți, inclusiv pentru studenți. A fost proiectat și implementat un sistem de 
autentificare de tip Active Directory la nivelul întregii rețele UBB.  
 
2. S-a integrat Facultatea de Inginerie în sistemele informatice ale UBB (AcademicInfo, 
InfoCercetare, DGA în modulele Casierie, Evidența Documentelor, Încasări-Plăți, Contabilitate).   
 
3. Din 2020 s-au obținut două semnături electronice prin certSIGN și a început implementarea 
sistemului de semnare electronică a documentelor. Semnăturile electronice au fost integrate în 
aplicația CMS Documents pentru eficientizarea fluxului de documente din Universitate.   
 
4. S-a pornit implementarea Registrului Matricol Electronic, ca modul distinct în cadrul platformei 
AcademicInfo, având un status de implementare de peste 50%. 
 
5. S-a implementat aplicația web prin care studenții depun cererile și dosarele de burse, care oferă 
studenților posibilitatea de înscriere online la toate categoriile de burse prevăzute în Regulamentul 
de burse.   
 
6. S-a implementat la nivelul FI platforma Cloud.UBB, o platformă instituțională de colaborare 
online de conținut. Aceasta reprezintă o soluție exclusiv proprie UBB, complexă, care oferă 
posibilitatea de transfer, colaborare, partajare și sincronizare de conținut între utilizatorii 
platformei.  
 
7. În 2020 s-a extins utilizarea platformei Microsoft Teams ca sistem de management al cursurilor, 
aceasta fiind utilizată pentru cursuri, examene, ședințe, conferințe și alte forme de colaborare la 
nivelul facultății.   
 
Așadar, în anul 2020, la secretariatul decanatului FI s-a desfășurat o activitate laborioasă privind 
adaptarea activității curente la procedurile UBB, ceea ce a permis simplificarea în final a unei serii 
de procese administrative în folosul studenților și a carelor didactice. Prin digitalizarea proceselor 
administrative menționate mai sus, UBB reduce cantitățile de și a consumabile utilizate pentru 
tipărituri (tonere, hârtie), astfel făcând pași spre sustenabilitate.  
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6. Asigurarea calității. Competitivitate și excelență  
  

6.1. Asigurarea calității  

 

În anul 2020 au fost depuse dosare de reacreditare la ARACIS pentru toate specializările la 
nivel licență din FI. Dosarele sunt complete și corespund standardelor de calitate. Programul 
nou înființat, Informatică Aplicată în Inginerie Electrică (IAIE), a fost evaluat de comisia 
ARACIS și a obținut autorizare provizorie de funcționare. Toate programele de licență și master 
sunt acreditate sau au autorizație de funcționare provizorie. 

 

La nivelul doctorat, în anul 2020 a fost depus un dosar pentru acreditarea domeniului și unul 
pentru acreditarea școlii doctorale.  

 

Activitatea CEAC a fost reorganizată, în prezent comisia CEAC funcționează și are atribuții 
conform regulamentelor la nivelul UBB și FI. Regulamentele proprii FI se elaborează în cadrul 
FI și se aprobă de Senatul UBB, metodologiile necesită aprobarea Consiliului de Administrație 
iar procedurile și alte reglementări (criterii proprii FI, norme etc.) sunt aprobare de Consiliul 
Facultății.    

 

În anul 2020 facultatea a fost supusă procesului de audit, în urma căruia au rezultat patru 
recomandări, toate rezolvate și puse în aplicare. 

  

Procedurile de evaluare a cadrelor didactice se desfășoară în anul 2020 conform reglementărilor 
UBB. Astfel, a demarat procesul de autoevaluare, evaluare colegială și evaluare de către conducere 
a cadrelor didactice. O componentă importantă a acestei evaluară este ce efectuată semestrial de 
către studenți. 
 
6.2. Clasificări ale programelor de inginerie in rankingurile internaționale 
 
FI ca parte integrată în Școala Academică de Inginerie și Tehnologie este evaluată împreună cu 
domeniile inginerești ale UBB. Câteva rezultate și poziționări remarcabile: 
 
1. Times Higher Education (https://www.timeshighereducation.com/worlduniversity-rankings)  
În ediția 2021, cu analiză pe anul 2020, Times Higher Education World University Ranking 
clasează UBB pe componenta cercetare pe primul loc la nivel național. Pe domenii, UBB are în 
acest clasament cea mai bună poziționare între universitățile din țară, conform Tabelului 8. 
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Tabelul 8 Clasamentul pe domenii în THE  

Domeniu  Poziție la nivel global  Poziție la nivel național  

Arte și științe umaniste  401-500  1  

Științele vieții  601-800  1=*  

Business și științe economice  601+  1=*  

Fizică  801-1000  1  

Informatică  601-800  1  

Psihologie  401-500  1  

Științele educației  401-500  1  

Științe sociale  601+  2=*  

Inginerie  401-500  1  
* = la egalitate cu o altă universitate  

  
2. Essential Science Indicators (ESI)  
În actualizarea din martie 2021, UBB ocupă prima poziție între universitățile din România, 
aflându-se în primele 1% din instituțiile care publică în Web of Science conform metodologiei 
ESI. În domeniul Engineering ne situăm pe primul loc în România și între primele 1% instituții 
din lume care publică în acest domeniu (poziția 570 din 1751 incluse în 1%).  
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Concluzii   
  
O sintetiza a raportului, care în integralitatea sa cuprinde activitățile și realizările majore ale 
Facultății de Inginerie, se prezintă în continuare.  
  

EDUCAȚIE   

- oferta educațională actualizată prin oferirea și propunerea de noi programe de studii.  
- planuri de învățământ adaptate cerințelor angajatorilor și reduc numărul de examinări 

semestriale la șapte 
- introducerea unui curs transversal de Fundamente de antreprenoriat.  
- infrastructură educațională de tip world-class prin programul de susținere a laboratoarelor 

didactice demarat în 2020 și includerea realității virtuale (EON-XR) în metodele de predare 
- digitalizare extinsă prin utilizare printre altele a MS Teams și AcademicInfo.  

  
CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE  

- 2 UC în curs de acreditare la nivel de universitate  
- echipamente cuprinse în infrastructura strategică a UBB 
- 2 reviste indexate BDI, din care una ofera numere DOI 
- 2 confeințe organizate, din care una indexată Scopus  

  

RELAȚIA CU SOCIETATEA  
- contact permanent cu firmele din regiune și din țară cu/pentru care organizează activități 

diverse  
- implementarea sistemului de raportare a rezultatelor cercetării InfoCercetare  

  
RESURSE UMANE  

- planul individual de carieră.  
- granturile seed.  
- Necesitatea întineririi corpului profesoral 

 
ADMINISTRATIV  

- digitizare extinsă 
- reorganizare spații   

  

PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ  

- domeniul Engineering se află pe prima poziție considerând universitățile din țară.  
   



 

 

   

Anexa 1  
 
 

Situația personalului FI  
  

Tabel 1 - Situația posturilor didactice legal constituite la 1 ianuarie 2021  

Nr. 
crt  

Facultatea  

Număr posturi 
profesor  

Număr posturi 
conferențiar  

Număr posturi 
lector / S.l.  

Număr posturi  
asistent  

Total 
posturi  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

22  Facultatea de Inginerie  7    3  1   15  3    2   25  6  31  

  
     

Tabel 2 – Situația posturilor didactice raportată la funcțiile didactice și gradul de ocupare la 1 ianuarie 2021  

Nr. 
crt  

Facultatea  

Număr posturi 
profesor  

Număr posturi 
conferențiar  

Număr posturi 
lector / S.l.  

Număr posturi  
asistent  

Total posturi  

 

 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

22  Facultatea de Inginerie  7  0  100%  3  1  75%  15  3  83%  0  2  0%  25  6  31  81%  
 

  
 
 



 

 

 
 

Tabel 3 - Situația personalului didactic cu titlul științific de doctor la 1 ianuarie 2021  

Nr. 
crt.  

Facultatea  
Număr total personal 

didactic  
Nr. total personal didactic cu titlul științific de doctor  

Profesori  Conferențiari  Lectori  Asistenți  Total  

22  Facultatea de Inginerie  25  7  3  15   - 25  
     
  

Tabel 4 - Situația personalului didactic titular cu vârsta până în 35 ani la 1 ianuarie 2021  

Nr.crt.  Facultatea  
Nr. personalului didactic titular 

cu vârsta până în 35 de ani  

22  Facultatea de Inginerie   - 
  

     

Tabel 5 - Situația personalului didactic titular cu titlul științific de doctor la 1 ianuarie 2021  

Nr.crt.  Facultatea  
Numărul personalului didactic titular cu titlul de doctor  

Total, din care:  Lectori/Șefi lucrări  Asistenți  
22  Facultatea de Inginerie  25  15  -  

  
 

Tabel 6 - Situația personalului didactic auxiliar la 1 ianuarie 2021  

Nr. 
crt  

Facultatea/direcția/servicii funcționale/alte structuri administrative  
Numărul personalului 

didactic auxiliar  
22  Facultatea de Inginerie  5  

 


