
 

 

 

 

 

 

PLAN OPERAȚIONAL 

FACULTATEA DE AUTOVEHICULE RUTIERE, MECATRONICĂ ȘI MECANICĂ, 

PROIECTE PRINCIPALE PENTRU PERIOADA: OCTOMBRIE 2021-SEPTEMBRIE 2022 

 

Cod 
proiect 

Direcție 
strategică 

Scurtă descriere Responsabil și echipă 
Rezultate/ 
beneficii 

Indicatori Durata 
Tip 
proiect 

ARMM-01 Educație 

Creșterea calității portofoliului de 
cursuri oferite la toate nivelurile de 
studiu, orientate către nevoile unei 
societăți dinamice aflate într-o 
continuă transformare; 

Decan, prodecani, 
directori de 
departament, 
reponsabili specializări 

Îmbunătățirea 
actului 
educational 

Număr noi cursuri 
editate de membrii 
colectivității 
academice 

Oct 2021 – Sept 
2022 

În 
derulare 

ARMM-02 Educație 
Consolidarea tehnicilor de predare 
alternative ca răspuns la situații 
epidemiologice; 

Decan, prodecani, 
directori de 
departament, 
reponsabili specializări 

Crearea de 
instrumente 
educaționale 
alternative 

Cursuri disponibile pe 
platforma TEAMS 

Oct 2021 – Sept 
2022 Proiect 

nou 

ARMM-03 Educație 

Dezvoltarea de noi programe de 
studii cu precădere la nivelul celor de 
master cu sprijinul logistic și expertiza 
partenerilor economici; 

Decan, prodecani, 
directori de 
departament, 
reponsabili specializări 

Diversificarea 
ofertei 
educaționale 

Nr. noi programe în 
evaluare ARACIS 

Oct 2021 – Sept 
2022 În 

derulare 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică 



ARMM-04 Educație 
Inițierea dezvoltării de programe de 
studii în limbă străină (engleză, 
franceză) 

Decan, prodecan 
didactic, directori 
departament 

Diversificarea 
ofertei 
educaționale 

Nr. programe în 
limbă străină 

Oct 2021 – Sept 
2022 

Proiect 
nou 

ARMM-05 Educație 

Continuarea și dezvoltarea de relații 
parteneriale şi de colaborare cu 
organizațiile din mediul economic 
pentru susținerea următoarelor 
activităţi: practică studenți, ofertă 
burse private 

Decan, prodecan 
didactic, directori 
departament 

Corelarea 
curriculei 
educaționale cu 
cererea de piață 

Număr noi contracte 
de parteneriat, nr. 
burse; 
Nr. locuri de practică 
la parteneri 
 

Oct 2021 – Sept 
2022 

 

ARMM-06 Educație 

Monitorizarea permanentă a 
rezultatelor profesionale ale 
studenților și reducerea gradului de 
abandon; 

Decan, prodecani, 
consilieri studii 

Creșterea ratei 
de absolvenți 

Reducerea ratei de 
abandon  

Oct 2021 – Sept 
2022 În 

derulare 

ARMM-07 Educație 

Creșterea gradului de utilizare a 
tehnologiilor informaționale și de 
comunicații în derularea procesului 
educațional; 

Decani, prodecani, 
directori de 
departament, 
reponsabili specializări 

Dotarea spațiilor 
de învățământ 
cu aparatura 
necesară pentru 
a răspunde 
noilor metode 
de predare; 

Nr. săli 
curs/seminar/aplicații 
modernizate 

Oct 2021 – Sept 
2022 

În 
derulare 

ARMM-08 Educație doctorat 

Creșterea numărului de doctoranzi în 
stagiu și creșterea nr. de doctoranzi 
care finalizează stagiul prin susținerea 
publică a tezei 

Decan, responsabil 
domeniu doctoral, 
conducători de 
doctorat 

Îmbunătățirea 
performanței la 
studiile de 
dcotorat 

Nr. teze susținute 

Oct 2021 – Sept 
2022 În 

derulare 

ARMM-09 
Cercetare, 
inovare 

Sprijinirea colectivelor care participă 
și/sau aplică pentru proiecte majore 
în domenii prioritare, în acord cu 
programul cadru pentru cercetare & 
inovare al UE, 

Decan, prodecan 
științific, directori de 
departament 

Creșterea 
vizibilității 
cercetării din 
cadrul facultății 

Nr. propuneri de 
proiect 
depuse/proiecte 
finalizate 

Oct 2021 – Sept 
2022 

În 
derulare 

ARMM-10 
Cercetare, 
inovare 

Susținerea organizării de către 
facultăți a manifestărilor științifice 
cu deschidere națională sau 
internațională indexate, în scopul 
amplificării 

Decan, prodecan 
științific, directori de 
departament 

Creșterea 
vizibilității 
cercetării din 
cadrul facultății 

Nr. manifestări/nr.  
articole 

Oct 2021 – Sept 
2022 În 

derulare 



impactului în mediul științific și, 
implicit, a prestigiului universității, 
inclusiv prin acordarea unui 
imprumut financiar 

ARMM-11 
Cercetare, 
inovare 

Stimularea valorificării rezultatelor 
cercetării prin publicarea în reviste 
internaționale de prestigiu, cotate ISI 
și introducerea unui sistem de 
premiere internă a articolelor și 
monografiilor valoroase 

Decan, prodecan 
științific, directori de 
departament 

Creșterea 
vizibilității 
cercetării din 
cadrul facultății 

Nr. Manifestări/nr.  
articole 

Oct 2021 – Sept 
2022 

În 
derulare 

ARMM-12 
Cercetare, 
inovare 

Susținerea activității de cercetare 
științifică și inovare prin alocarea unei 
cote din regia cercetării către 
directorii de proiecte, departamente 
și facultăți. 

Decan, prodecan 
științific, directori de 
departament 

Creșterea 
vizibilității 
cercetării din 
cadrul facultății 

Sumă alocată/an 

Oct 2021 – Sept 
2022 

În 
derulare 

ARMM-13 
Studenți și 
servicii suport 

Promovarea și stimularea excelenței 
în educație, cercetare și/sau activități 
extracurriculare de natură științifică, 
tehnică, cultural-artistică și sportivă 
prin acordarea de premii și diplome 
celor mai merituoși studenți ai 
facultății 

Decan, prodecani, 
directori de 
departament, 
consilier studii 

Creșterea 
gradului de 
satisfacție și 
încurajarea 
dezvoltării 
personale a 
studenților 

Nr. premii/domenii 

Oct 2021 – Sept 
2022 

În 
derulare 

ARMM-14 
Studenți și 
servicii suport 

Încurajarea și susținerea financiară a 
participării studenților la concursuri 
studențești naționale și 
internaționale 

Decan, prodecani, 
directori de 
departament 

Creșterea 
vizibilității 
activităților 
studenților 

Nr participanți/ nr. 
premii 

Oct 2021 – Sept 
2022 În 

derulare 

ARMM-15 Internaționalizare 
Diversificarea ofertei educaționale a 
universității pentru studenți 
internaționali (ERASMUS) 

Decan, prodecan 
didactic, responsabil 
birou ERASMUS 

Creșterea 
vizibilității 
educației în 
UTCN 

Nr. studenți 
income/outcome 

Oct 2021 – Sept 
2022 În 

derulare 

ARMM-16 Internaționalizare 
Lărgirea și consolidarea relațiilor de 
parteneriat cu universități de 
prestigiu din străinătate 

Decan, prodecani, 
directori de 
departament 

Creșterea 
vizibilității UTCN 

Nr. acorduri 
bilaterale 

Oct 2021 – Sept 
2022 

În 
derulare 



pe plan 
internațional 

ARMM-17 
Infrastructură și 
dotări 

Creșterea cantitativă și calitativă a 
spațiilor didactice și a serviciilor 
conexe care să asigure un cadru de 
predare-învățare adaptat cerințelor 
actuale, dinamicii universității și 
așteptărilor studenților 

Decan, prodecani, 
directori de 
departament 

Asigurarea 
condițiilor 
optime de 
educație 

Nr. săli reabilitate 
/modernizate 

Oct 2021 – Sept 
2022 

În 
derulare 

ARMM-18  
Marketing și 
imagine 

Dezvoltarea de parteneriate cu licee 
din județele limitrofe și organizarea 
de campanii de promovare a 
programelor educaționale derulate în 
facultate 

Decani, prodecani, 
directori de 
departament, 
responsabili 
specializări 

Promovarea 
specializărilor 
girate de 
facultate 

Nr. studenți la 
admitere 

Oct 2021 – Sept 
2022 

În 
derulare 

ARMM-19 Resursa umană 

Analiza la nivelul 
facultății/departamentelor a situației 
actuale a resursei umane și realizarea 
unei strategii pe termen scurt, mediu 
și lung cu scopul asigurării calității și 
performanței academice și științifice, 
dar și pentru asigurarea ulterioară a 
cerințelor de acreditare a 
programelor de studii; 

Decani, prodecani, 
directori de 
departament 

Asigurarea 
continuității  și 
îmbunătățirea 
calității resursei 
umane 

Nr. cadre didactice 
angajate 

Oct 2021 – Sept 
2022 

În 
derulare 

 

Planul Operațional a fost avizat în Consiliul Facultății ARMM din data de 15.12.2021 

Decan, 

Prof.dr.ing. Nicolae FILIP 

Prodecani, 

Prof.dr.ing. Cornel BRIȘAN 

Șef lucr.dr.ing. Radu CHIOREAN 


