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Universitatea Babeş-Bolyai 

Facultatea de Inginerie 

Obiective Plan Operaţional – anul universitar 2022/2023 
Aprobate in Consiliul Facultății în data de 20.09.2022 

 

1. EDUCAȚIE 

1.1. Asigurarea unei educații moderne, inter-/trans-disciplinare  

Obiectiv 
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Sursă 

finanțare 
Responsabil Termen 

1.1.1. Inițierea de noi 

programe de studiu 

- propunere 1 program nou de licență; - existență program autorizat;   Decan 

Director DSI 

Secrertar şef  

15.01.2023 
- evaluare 1 domeniu de master acreditat; - număr de domenii de master evaluate;   

1.1.2. Asigurarea unei 

educații bazate pe 

cercetare (research-based 

education) 

- revizuirea metodologiei de finalizare a 

studiilor cu includerea existenței lucrărilor 

publicate în reviste/volume de conferință în 

calculul notei finale 

- număr de lucrări de licență/master care au conținut 

publicat în reviste/volume de conferință 

  

Decan  

Director DSI 
30.06.2023 

- elaborarea de lucrări de licență/master în 

colaborare cu entitățile economice abordând 

teme propuse de acestea 

- număr de lucrări de licență/master elaborate în 

cpolaborare cu entitățile economice  

  
Prodecan  

Director DSI 
30.06.2023 

- includerea rezultatelor cercetărilor realizate 

de cadrele didactice în conținutul cursurilor 

și utilizarea tehnicilor experimentale în 

conținutul lucrărilor de laborator; 

- număr de fișe ale disciplinelor adaptate noilor 

conținuturi;  

  

Decan  

Director DSI 
30.06.2023 

1.1.3. Intensificarea 

cooperărilor cu 

universități din străinătate  

- organizarea de școli de vară cu participarea 

studenților din universitățile partenere; 

- număr de școli de vară organizate;   

Decan  

Prodecan  
30.09.2023 

- participarea studenților din FI la școli de 

vară organizate de universitățile partenere; 

- număr de participanți;   

- creșterea numărului de mobilități 

studențești prin programul ERASMUS+ 

- număr de mobilități outgoing de studiu și plasament 

Erasmus+ 

- număr de mobilități incoming de studiu și plasament 

Erasmus+ 

  Prodecan   

Responsabil 

departamental 

ERASMUS+ 

30.11.2022 

- creșterea numărului de mobilități pentru 

personalul didactic, de cercetare și 

administrativ în cadrul programului 

Erasmus+; 

- număr de mobilități de predare în cadrul programului 
Erasmus+ (outgoing)  
- număr de mobilități staff training în cadrul programului 
Erasmus+ (outgoing) 
- număr de mobilități de predare în cadrul programului 
Erasmus+ (incoming)  
- număr de mobilități staff training în cadrul programului 
Erasmus+ (incoming) 

  

Decan  

Responsabil 

departamental 

ERASMUS+ 

30.11.2022 

 

1.2. Dezvoltarea învățământului netradițional, atât pe plan național cât și internațional  

Obiectiv 
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Sursă 

finanțare 
Responsabil Termen 

1.2.1. Consolidarea ofertei 

de programe de formare 

continuă  

- promovarea cursurilor deschise ale 

facultății pe pagina web proprie a FI și direct 

la firme; 

- număr de cursuri de formare incluse în oferta FI; 

- număr de cursuri deschise organizate; 

- număr de participanți; 

  Decan 

Director DSI 

Secrertar şef  

permanent 
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1.3. Dezvoltarea studiilor doctorale și postdoctorale 

Obiectiv 
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Sursă 

finanțare 
Responsabil Termen 

1.3.1. Dezvoltarea şi 

creşterea calității 

programelor 

postdoctorale 

- aplicarea pentru granturi postdoctorale la 

programe internaționale în vederea atragerii 

cercetătorilor din zona non-UE; 

- număr de cercetători postdoctorali recrutați din zona 

non-UE;  

 

  

Decan 

Director DSDI 
10.09.2023 

1.3.2. Dezvoltarea 

studiilor doctorale 

- creşterea numărului de studenţi doctoranzi;  - număr de studenţi admişi;   
Decan 

Director DSDI 

10.09.2023 

- creşterea numărului de studenţi doctoranzi 

internaţionali;  

- număr de studenţi internaţionali admişi;  

 

  

- atragerea de coordonatori de doctorat din 

afara universității;  

- număr de coordonatori de doctorat din afara 

universității;  

  
Decan 

Director DSDI - sprijinirea cadrelor didactice în vederea 

susținerii abilitării; 

- număr de cadre didactice care au obținut abilitarea;   

- dezvoltarea programelor doctorale în 

colaborare cu mediul de afaceri; 

- număr doctorale organizate în colaborare cu firmele;   Decan 

Director DSDI  
10.09.2023 

1.3.3. Creșterea gradului 

de implicare a 

doctoranzilor în 

activitățile academice și 

de cercetare din cadrul 

- impunerea obligativității de prestare a 

activităților didactice (seminarii, laboratoare 

și proiecte de an) pentru doctoranzii cu bursă;  

- actualizare contract de studii;   
Director DSDI 10.05.2023 

- impunerea unui număr minim de lucrări pe 

categorii de publicații la finalizarea studiilor 

doctorale;  

- actualizare procedură finalizare studii; 

- actualizare contract de studii;  
  

Director DSDI 10.05.2023 

- organizarea de conferințe și mese rotunde 

pentru studenții doctoranzi în vederea 

prezentării rezultatelor științifice relevante;  

- număr de manifestări organizate 

- număr de prezentări 

  
Director DSDI 30.09.2023 

- sprijn pentru studenții-doctoranzi în vederea 

participării la manifestări dedicate prezentării 

rezultatelor cercetărilor in alte IOSUD  

- număr de studenții-doctoranzi care au participat cu 

prezentări 

  
Director DSDI 30.09.2023 

 

2. CERCETARE 

2.1. Asigurarea condițiilor pentru ca activitatea CDI să fundamenteze celelalte activități principale 

Obiectiv 
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Sursă 

finanțare 
Responsabil Termen 

2.1.1. Stimularea 

unităților CDI pentru a 

crea medii de cercetare 

performante conform 

modelelor existente la 

universitățile world-class 

- îmbunătățirea infrastructurii existente a FI: 

achiziții elemente de infrastructură necesare 

pentru buna desfăşurare a activităţilor;  

- număr elemente de infrastructură achiziționate   
PNRR 

Decan  

Director DSDI 

30.09.2023 
- atragerea de cercetători cu experiență în 

activitatea de cercetare a FI prin finanțarea pe 

termen scurt sau mediu 

- număr de cercetători cu nivel științific ridicat care 

activează în FI;  

 
PNRR 

- analiza anuală a activității centrelor de 

cercetare prin evaluarea rezultatelor cercetării  

- rapoarte ale centrelor de cercetare;  
 28.02.2023 

2.1.2. Susținerea unităților 

CDI/culturale și a 

infrastructurii strategice 

- includerea echipamentelor relevante de 

cercetare din FI în rețeaua infrastructurii 

strategice a UBB 

- număr de echipamente inscrise în perioada raportării în 

rețeaua infrastructurii strategice a UBB  

  

Decan 

Directori centre 

cercetare 

30.03.2023 
- participarea colectivelor de cadre didactice 

din FI la competiţii pentru finanţarea 

proiectelor de CDI; 

- număr de granturi depuse 

- număr de granturi câștigate 

  

- deschiderea patrimoniului FI spre parteneri 

externi universității; 

- număr de parteneri externi identificați;   
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- creșterea vizibilității rezultatelor cercetării 

aplicative prin sprijinirea participării la 

târguri de invenții; 

- număr de participări la târguri de invenții;   
Decan 

2.1.3. Cercetare-

Dezvoltare-Inovare în 

logica Şcolilor 

Academice ale UBB 

- prezentarea preocupărilor științifice în 

cadrul SAIT în vederea  

- număr de mese rotunde și workshopuri organizate; 

- număr de participanți la manifestările organizate în 

cadrul SAIT/P&VE  

  
Decan 

Director DSI 
permanent 

 

2.2. FI ca generator de contribuții științifice de valoare 

Obiectiv 
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Sursă 

finanțare 
Responsabil Termen 

2.2.1. Asigurarea 

accesului online nelimitat 

la literatura de specialitate 

- selectarea bazelor de date relevante - lista cu baze de date/bibliometrice relevante identificate 

și propuse spre achiziție  

  
Decan 

Director DSI 

28.02.2022 

- crearea facilității de mobil access pentru 

toate cadrele didactice și studenții 

- toate cadrele didactice beneficiază de facilitatea mobil 

access  

  
15.10.2022 

2.2.2. Creșterea 

productivității științifice 

la nivel calitativ şi 

cantitativ 

- stimularea creșterii vizibilității producției 

științifice prin publicarea în reviste Q1 și Q2, 

respectiv în edituri prestigioase  

- un set de criterii de acordare a gradației de merit 

actualizat 

  
Decan 

Director DSI 
15.05.2023 

- un set de criterii privind reducerea normei didactice pe 

baza past performace în publicare implementat 

  

- identificarea domeniului/domeniilor de 

expertiză pentru cadrele didactice și 

cercetătorii din FI pe baza rezultatelor 

științifice obținute;  

- stabilirea unor criterii de clasificare a performanțelor 

științifice; 

  
Decan 

Director DSI 

Director DSDI 

01.03.2023 

- raport privind domeniile de expertiză pentru cadrele 

didactice și cercetătorii din FI; 

  
15.05.2023 

- creșterea vizibilității producției științifice - analiză privind performanțele cadrelor didactice și 

alecercetătorilor, care conține: nr. lucrări, H-index, nr. 

carți și manuale etc. 

  

Decan 

Director DSI 

Director DSDI 

15.05.2023 

- realizare unei pagini personale pentru toate cadrele 

didactice și cercetătorii din FI dedicată prezentării 

principalelor realizări științifice; 

  
01.03.2023 

- crearea unui repository în care cadrele 

didactice și cercetătorii pot încărca 

publicațiile, baze de date cu rezultate 

experiemntale, programe informatice etc. 

- număr de cercetători înscriși; 

- număr de lucrări încărcate; 

  Decan 

Director DSI 

Director DSDI 

30.09.2023 

2.2.3. Creșterea 

numărului de aplicări 

concrete ale ideilor 

generate la UBB 

- elaborarea unui ghid de scriere de brevete 

de invenție 

 

- un ghid de bune practici elaborat   Decan 

Director DSI 

Director DSDI 

15.05.2023 

2.2.4. Intensificarea 

colaborărilor cu 

universități/ 

centre/institute de 

cercetare  

- realizarea cercetării și publicarea 

rezultatelor cu coautori din străinătate 

- raport privind numărul de articole în reviste cu coautori 

din FI și din străinătate 

  

Decan 30.09.2023 - identificarea partenerilor în vederea 

organizării de evenimente comune  

- număr de conferințe organizate în colaborare cu cel 

puțin un partener din străinătate 

  

2.2.5. Dezvoltarea 

revistelor gestionate de FI 

- obținerea DOI pentru articolele din revista 

Robotica&Management 

- articolele din Robotica&Management au numere DOI 

atribuite 

  

Decan  

Redactori șef 
15.04.2023 - revistele FI sunt gestionate pe platforme 

care permit o ușoară colaborare între editori, 

recenzori și autori 

- număr de platforme de gestionare a revistelor   
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3. Relația cu societatea 

3.1. Catalizarea proceselor cognitiv-creative din afara universității și deschiderea intelectuală și ca infrastructură spre societate 

Obiectiv 
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Sursă 

finanțare 
Responsabil Termen 

3.1.1. Dezvoltarea și 

transferul de servicii/ 

produse de înaltă calitate 

către societate la nivel 

local/regional/național 

- identificarea potențialilor beneficiari ai 

serviciilor/produselor oferite de FI 

- bază de date cu potențiali beneficiari;   
Prodecan 

Directori centre 

cercetare 

15.12.2022 

- identificarea produselor și serviciilor oferite 

de FI către societate 

- bază date cu produsele și serviciile oferite de FI   
15.04.2023 

- identificarea unui grup de parteneri/ 

colaboratori de lungă durată 

- bază de date cu partenerii   
15.12.2022 

3.1.2. Dezvoltarea de 

programe/proiecte ale FI 

care să vizeze dezvoltarea 

relațiilor cu actorii 

economici și sociali 

- identificarea potențialilor parteneri, actori 

economici și sociali, pentru realizarea de 

proiecte/programe de dezvoltare/acord de 

colaborare 

- bază date cu potențiali parteneri ; 

 

  
Prodecan 

Directori centre 

cercetare 

15.12.2022 

- identificarea temelor de interes comune - număr teme identificate   Actualizare 

permanentă 

3.1.3. Dezvoltarea și 

valorificarea 

patrimoniului FI și 

deschiderea spre parteneri 

externi universiății 

- identificarea facilităților FI care pot fi 

deschise spre parteneri 

- bază de date cu echipamente/facilități cu potențial de 

valorificare 

  
Decan 

Prodecan 

Directori centre 

cercetare 

30.03.2023 

- identificarea partenerilor externi care ar 

putea beneficia de aceste facilități 

- bază de date cu partenerii potențiali;   
30.11.2022 

3.1.4. Promovarea și 

consolidarea relației cu 

mediul de afaceri 

- încheierea de noi parteneriate cu mediul de 

afaceri; 

- număr de parteneriate nou create;   

Prodecan 30.11.2022 

 

4. Calitate – competitivitate – excelență 

4.1. Dezvoltarea culturii calității în FI 

Obiectiv 
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Sursă 

finanțare 
Responsabil Termen 

4.1.1. Consolidarea 

sistemului de 

management al calității 

prin implementarea unei 

culturi organizaționale 

orientate spre calitate 

- clarificarea responsabilităților aferente 

fiecărei structuri/funcții din FI  

- regulamentul de funcționare a FI revizuit   

Decan 

Prodecan 

Director DSI 

Director DSDI 

Responsabil 

CEAC 

15.09.2022 

- regulamentele de funcționare a departamentelor 

elaborate implementat 

  
15.10.2022 

- analiza regulamentelor/procedurilor 

aplicabile in FI și programarea elaborării sau 

efectuării reviziilor acestora  

- o listă cu regulamentele și procedurile aplicabile 

existente 

  
15.10.2022 

- o listă cu regulamentele și procedurile aplicabile 

necesare 

  
15.10.2022 

- un program al efectuării reviziilor/elaborării 

regulamentelor 

  
01.11.2022 

- pagina web cu regulamente/metodologii/proceduri 

actualizată 

  
Prodecan 

Actualizare 

permanentă 

 

4.2. Asigurarea unui avantaj competitiv față de universitățile similare 

Obiectiv 
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Sursă 

finanţare 
Responsabil Termen 

4.2.1. Asigurarea unui avantaj 

competitiv prin infrastructură 

- identificarea nevoilor de laboratoare și 

echipament didactic la nivelul 

învățamantului preuniversitar; 

- raport privind disciplinele care necesită 

laboratoare și tipul activităților desfășurate;   Prodecan 10.10.2022 

- identificarea laboratoare și echipament 

(inclusiv EON-XR) din FI care pot fi 

- raport privind laboratoare disponibile și încărcarea 

acestora; 
  Prodecan 20.10.2022 
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utilizate de clasele de la nivelul 

învățamantului preuniversitar; 

4.2.2. Asigurarea unui avantaj 

competitiv prin resursa umană 

- organizate de activități didactice și de 

cercetare cu beneficiari din  învățamantul 

preuniversitar; 

- un program cu activități;   

Decan 

Prodecan 

30.10.2022 

- număr de activități desfășurate;   30.06.2023 

 

5. Resursa umană 

5.1. Eficientizarea procesului de recrutare 

 

5.2. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și a cercetătorilor 

 

 

 

 

Obiectiv 
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Sursă 

finanţare 

 

Responsabil 
Termen 

5.1.1. Recrutarea 

cercetătorilor și cadrelor 

didactice 

 

- identificarea necesarului de posturi; - un raport privind număr posturi/categorii (c.d., 

administrativ) necesar a fi ocupate; 
 

 Decan 

Director DSI 

15.12.2022 

- scoaterea la concurs a posturilor vacante 

strict necesar a fi ocupate;  

- un plan de acțiune privind organizarea 

concursurilor de ocupare a posturilor vacante; 
 

 30.05.2023 

Obiectiv 
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Sursă 

finanţare 

 

Responsabil 
Termen 

5.2.1. Susținerea dezvoltării 

personale a cadrelor didactice 

și de cercetare 

- identificarea nevoilor de formare - o analiză a nevoi formare cu identificarea 

acestora pe categorii de personal 

  

Decan 

Prodecan 

Director DSI 

31.12.2022 

- organizare de programe de dezvoltare 

personală 

- două cursuri organizat pentru cadrele dedactice   15.05.2023 

- un curs organizat pentru personalul didactic 

auxiliar    15.05.2023 

- creșterea numărului de mobilități pentru 

personalul didactic, de cercetare și 

administrativ în cadrul programului 

Erasmus+; 

- număr de mobilități de predare în cadrul 
programului Erasmus+ (outgoing)  
- număr de mobilități staff trening în cadrul 
programului Erasmus+ (outgoing) 
- număr de mobilități de predare în cadrul 
programului Erasmus+ (incoming)  
- număr de mobilități staff trening în cadrul 
programului Erasmus+ (incoming) 

  

Decan 

Prodecan 

Director DSI 

15.05.2023 

5.2.2. Evaluarea cadrelor 

didactice conform Planului 

Individual de Carieră 

- stabilirea unui traseu coerent de 

dezvoltare a carierei pentru fiecare cadru 

didactic și cercetător 

- toate cadrele didactice au stabilit PIC   
Decan 

Director DSI 

15.06.2023 

- toate cadrele didactice au fost evaluate privind 

realizarile raportate in anul univ. anterior   
 

 15.10.2022 

5.2.3. Susținerea financiară a 

participării la conferințe și 

mobilități de studiu a 

studenților-doctoranzi și a 

cercetătorilor postdoc 

- identificarea nevoilor de susținere - număr de mobilități propuse spre finanțate  

 
Decan 

Director DSDI 
15.11.2022 

5.2.4. Asigurarea unui program 

de mentorat pentru cadrele 

didactice și cercetătorii tineri 

din cadrul FI  

- elaborarea unui ghid de mentorat - un ghid de mentorat afișat pe pagina facultății;  
 

Decan 

Prodecan 
15.12.2022 

- creșterea performanțelor personalului FI  - numărul cadrelor didactice și a cercetătorilor care 

beneficiază de mentorat; 
 

 
Decan 

Director DSI 
30.09.2023 
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5.3. Creșterea satisfacției profesionale la locul de muncă a angajaților prin asigurarea unor condiții de muncă decente 

 

5.4. Implicarea studenților ca parteneri activi în dezvoltarea profilului world-class al UBB 

 

 

 

Obiectiv 
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Sursă 

finanţare 
Responsabil Termen 

5.3.1. Implementarea de 

mecanisme instituționale 

moderne pentru sporirea 

veniturilor angajaților UBB și 

din resurse extrabugetare 

- organizarea concursului și asigurarea 

plății gradațiilor de merit  

un concurs lansat pentru anul universitar 2020-

2021 
 

 Decan 30.09.2021 

- promovarea programelor pilot derulate în 

cadrul UBB 

o campanie de promovare a programelor pilot  
 Prodecan  31.03.2021 

5.3.2. Asigurarea utilităților și 

a spațiilor adecvate de 

socializare pentru cadrele 

didactice 

- identificarea unui spațiu cu destinația de 

socializare 

- un raport de analiză  
 Decan 

Administrator 

șef facultate 

30.11.2022 

- asigurarea unui spațiu adecvat pentru 

cadrele didactice asociate  

- un spațiu cu destinația cabinet c.d. asociate pus la 

dispoziția acestora 
 

 20.10.2022 

Obiectiv 
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Sursă 

finanţare 

 

Responsabil 
Termen 

5.4.1. Dezvoltarea programelor 

de consiliere și mentorat  

- identificarea cadrelor didactice care să 

asume rolul de mentori 

- o listă cu cadre didactice care își asumă rolul de 

metori 

  Decan 

Director DSI 
15.10.2022 

- creșterea numărului de burse speciale 

pentru activitatea științifică (BSAS) 

obținute de studenții din Facultatea de 

Inginerie 

- o sesiune de informare a studenților privind 

bursele acordate de UBB cu accent pe BSAS 
 

 
Prodecan 

Cancelarul 

studenților 

14.10.2022 

- număr de teme și cadre didactice coordonatoare 

identificate 
 

 20.10.2022 

- număr de solicitări de granturi depuse   30.10.2022 

5.4.2. Creșterea gradului de 

validitate a evaluării activității 

didactice de către studenți  

 

- creșterea numărului de chestionare valide 

pentru fiecare disciplină și cadru didactic 

evaluat;  

- acțiuni de informare a studenților privind  

procesul de evaluare a cadrelor didactice realizate 

la toți anii și toate programele de studiu din FI 

 

 Prodecan 

Cancelarul 

studenților 

15.01.2023 

- un raport privind evaluarea activității didactice 

de către studenți; 
 

 Semestrial 

5.4.3. Creșterea nivelului de 

satisfacție al studenților față de 

serviciile oferite de UBB 

- ancheta asupra nivelului de satisfacție al 

studenților față de procesul didactic, baza 

materială și facilitățile și serviciile oferite 

de CUUBB; 

- o analiză a nivelului de satisfacție a studenților;  

 

Prodecan 

Cancelarul 

studenților 

15.01.2023 

- elaborarea unui plan de măsuri; - plan de măsuri adoptat de CF;  

 

Prodecan 

Cancelarul 

studenților 

31.03.2023 

5.4.4. Reducerea abandonului 

studiilor universitare 

- analiza situației privind abandonul 

studiilor universitare pe programe de 

studiu; 

- un raport incluzând: situația abandonului/nivel 

studiu/an studiu/program de studiucu specificarea 

studenților în risc de abandon; 

 

 

Prodecan 

Cancelarul 

studenților 

Student senator 

10.12.2022 

- identificarea cauzelor abandonului 

studiilor; 

- situație privind cauza abandonului cu 

individualizarea pe studenții aflați în risc;  
 

 10.12.2022 

- adaptarea și implementarea unor măsuri 

de reducere a abandonului studiilor 

univeristare particularizat pentru tipologii 

de studenți în risc de abandon; 

- un set de măsuri particularizate pe  tipologii de 

studenți în risc de abandon; 

- rata de scădere a abandonului comparativ cu anul 

universitar precedent; 

 

 31.12.2020 
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6. Administrație și servicii 

6.2. Asigurarea infrastructurii pentru medii academice competitive 

 

Obiectiv Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Sursă 

finanţare 
Responsabil 

Termen 

6.2.1. Evaluarea infrastructurii 

existente 

- analiză privind situația spațiilor de locuit 

pentru studenți 

- raport privind comdițiile din cămin: număr 

locuri, dotare cameră, dotare . 
  

Prodecan 

Cancelarul 

studenților 

Student senator 

30.09.2021 

6.2.2. Rețele WI-FI în toate 

sălile de surs și laboratoarele 

facultății 

- realizarea rețelelor - acces din toate spațiile gestionate de FI 

  
Administrator 

șef facultate 
30.09.2023 

6.2.3. Pagina Web a facultății 

funcțională și completă 

- actulizarea paginii Web - toate informațiile relevante sunt încărcate pe 

pagina Web a FI și sunt ușor accesibile; 
  Prodecan  31.01.2023 

- există suficiente informații pe pagina web în 

limbi de circulație intenațională 
  Prodecan  31.01.2023 


