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Stategia de dezvoltare a Departamentului de Mecatronică a fost elaborată pe baza unei analize a 
structurii personalului didactic, a nivelului de finanţare şi a volumului de activităţi didactice.  
 
Pe baza analizei activităţiilor normate ale personalului didactic al departamentului, acesta poate fi 
organizat în 6 colective de specialitate: 

- Colectivul de specialitate de Robotică 
- Colectivul de specialitate de Mecatronică 
- Colectivul de specialitate de Mecanică fină şi Ergoinginerie 
- Colectivul de specialitate de Organe de Maşini 
- Colectivul de specialitate de Mecanisme 
- Colectivul de specialitate de Desen şi Grafică asistată 

De asemenea, au fost analizate direcţiile de cercetare şi preocupările ştiinţifice ale personalului, care 
au fost corelate cu structura colectivelor de specialitate. Astfel, ţinând cont că în cadrul 
Departamentului există un Centru de Cercetare în Mecatronică & Robotică acreditat intern, pot fi 
definite următoarele direcţii de cercetare: 

- Direcţia de cercetare Robotică şi aplicaţii robotice 
- Direcţia de cercetare Mecatronică şi aplicaţii mecatronice 
- Direcţia de cercetare Construcţia de aparate şi tehnici de măsurare 
- Direcţia de cercetare Design de produs 
- Direcţia de cercetare Design al mişcării 
- Direcţia de cercetare Proiectare parametrică. 

 
1. Identificarea structurii optime a personalului didactic al departamentului 
Astfel, ţinând cont de acoperirea financiară din anul universitar 2015-2016 şi a volumului de ore 

estimat pentru susţinerea disciplinelor aferente domeniului/domeniilor de studii de licenţă 
Mecatronică şi Robotică, a disciplinelor tehnice fundamentale de Desen Tehnic, Grafică asistată, 
Geometrie descriptivă, Mecanisme şi Organe de Maşini, respectiv a studiilor masterale „Ingineria 
Calităţii ȋn Mecatronică şi Robotică“, „Sisteme Robotice cu Inteligenţă Artificială“ şi “Ergoinginerie în 
Mecatronică” şi de condiţiile de acreditare ARACIS, s-a identificat structura optimă de personal, care 
ar urma să aibă un număr de 35 de cadre didactice cu o distribuţie ilustrată în figura 1. 
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Fig.1 Structura optimă de personal  



 
Volumul de ore aferent structurii optime de personal acoperă necesarul de ore didactice şi asigură un 
excedent de 30%* * (tab.1). 

Tab. 1 Acoperirea normelor cu ore didactice 

Total ore 
curs necesare 

Total ore 
curs existente 

Total ore 
aplicaţii necesare 

Total ore 
aplicaţii existente 

1848 2338 5880 7991 

Acoperirea normelor cu ore de curs Acoperirea normelor cu ore de aplicatii 

134% 136% 

** este de preferat ca acoperirea să fie realizată cu un excedent de minim 20% 

 
Acoperirea normelor didactice s-a realizat în conformitate cu cerinţelor actuale impuse pe fiecare 
funcţie didactică:  

Profesor  – 7    ore convenţionale/săptămână  cu 3.5 ore medii de curs  
Conferenţiar  – 9    ore convenţionale/săptămână  cu 3 ore medii de curs 
Şef de lucrări  – 10  ore convenţionale/săptămână  cu 2 ore medii de curs 
Asistent  – 11  ore convenţionale/săptămână   

Tab. 2 Acoperirea financiară a departamentului 

Finanţare Valoare (lei) 

 
Categoria de finanţare 

Finanţare de bază 192899 

 Venituri proprii din taxe de şcolarizare 8.184 

 Alte taxe studenţi 3446 

TOTAL 204.529 

Cheltuieli Valoare (lei) 

 

Categoria de cheltuieli 

Salarii conform Statelor de funcţiuni 164.134 

 Salarii personal TESA 12.475 

 Cheltuieli curente departament 1.641 

 Cheltuieli cu plata cu ora 26.279 

 Coef de acoperire PO 0.57 

TOTAL 204.529 

Acoperirea financiară 100 % 
** este obligatoriu ca acoperirea financiară să fie asigurartă cu un excedent de minim 5…10% 

 
Acoperirea financiară din tab.2 s-a calculat pentru anul universitar 2019-2020 în funcţie de alocaţiile 
bugetare ale anului universitar 2015-2016, respectiv de nivelul salarial şi de cheltuieli aferent 
aceluiaşi an universitar.  
 
Comentarii 
Pentru a întări poziţia financiară a departamentului este necesară atragerea prin proiecte de 
cercetare a unor venituri de cel puţin 30 % din totalul veniturilor asigurate prin finanţarea de bază de 
către profesorii din colectivele de cercetare. Acest obiectiv ar permite susţinerea unor posturi de 
cercetători, care ar putea fi scoase la concurs sau ar putea fi ocupate de doctoranzi în perioada 
stagiului de doctorat. 
De asemenea este necesară reducerea volumului de activităţi didactice acoperite prin plata cu ora 
pentru creşterea gradului de acoperire financiara sau creşterea numărului de studenţi în anii 
terminali la studiile de licenţă şi master din domeniul de mecatronică şi robotică. 
 

2. Analiza structurii personalului didactic al departamentului 
Analiza structurii personalului didactic se elaborează având în vedere funcţiile ocupate, în perioada 
de evaluare, de personalul didactic al departamentului. Se va avea în vedere personalul didactic 
având calitatea de titular, angajat prin contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Se va ţine cont 
că limita de vârstă legală, pentru a deţine calitatea de cadru didactic titular, este de 65 de ani (LEN 



1/10.01.2011). Prelungirea de activitate este posibilă doar în cazul conducătorilor de doctorat 
conform (Art.289(3)) pe baza criteriilor de performanţă profesională. Deasemenea se va ţine cont de 
prevederile Legii Educaţiei Naţionale (LEN 1/10.01.2011) conform cărora: „la împlinirea termenului 
de 4 ani de la intrarea în vigoare a legii, contractele de muncă ale persoanelor care ocupau funcţia de 
asistent universitar, de lector universitar/şef de lucrări sau o funcţie didactică universitară 
superioară, încetează de drept, dacă nu au obţinut diploma de doctor“ (Art.362.(4)) şi respectiv: “la 
împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoare a legii, contractele de muncă ale persoanelor 
care ocupă funcţia de asistent universitar şi nu sunt studenţi doctoranzi sau nu au obţinut diploma de 
doctor, încetează de drept” (Art.362.(3)). Datele se prezintă sintetic în Fig. 2. 
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Fig.2 Structura personalului didactic pe funcţii didactice 

 

Din figura 3 se poate observa că vârsta medie a colectivului este de 53 de ani, iar vârsta medie la 
funcţia didactică de profesor este de aprox. 60 de ani, la funcţia didactică de conferenţiar este de 
aprox. 59 de ani, la funcţia didactică de şef de lucrări este de aprox. 53 de ani şi cea de asistent aprox. 
34 de ani. 
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Fig.3 Structura personalului didactic pe vârsta medie a funcţiilor didactice 

 

Pentru îndeplinirea misiunii şi obiectivelor didactice şi de cercetare ale departamentului este necesar 
ca în perioada evaluată să fie acoperite, prin concurs, cu personal didactic titular numărul de posturi 
prezentat în Fig. 4.  
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Fig.4 Posturi necesar a fi ocupate în perioada evaluată 

 
Comentarii: 

- se poate observa că vârsta medie a colectivului este foarte ridicată (aprox. 53) ani; 
- se poate constata că numărul asistenţilor este foarte redus ȋn comparaţie cu celelalte funcţii 

didactice şi datorită lipsei de atracţie financiară se propune a se acoperi cu cadre didactice 
asociate. 

- se poate observa necesitatea de prelungire a activitâţii a cadrelor didactice conducătoare de 
doctorat pentru asigurarea unui număr sporit de conducători de doctorat şi impulsionarea 
cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile de abilitare sa susţină teza de abilitare 
(motivate şi de posibilitatea de a ocupa prin concurs a unui post de professor universitar). 
 

3. Analiza structurii personalului didactic pe colective de specialitate 
Cele 6 colective de specialitate mai sus menţionate au fost formate în funcţie de activităţile didactice 
principale ale fiecărui membru al departamentului. Structura numerică şi evoluţia în perioada de 
analiză, pe funcţii didactice şi vârsta medie sunt indicate în tabelul 3 iar situaţia nominală a cadrelor 
didactice ocupând funcţii de profesor universitar sau conferenţiar universitar, la începutul anului 
universitar 2019-2020 se prezintă în tabelul 4 (se pot previziona eventuale promovări prin concurs)   

 
Tab.3 Evoluţia structurii pe funcţii didactice a colectivelor de specialitate 

 Colectiv Mecatronică Colectiv Robotică 

Anul univ. Prof. Conf. Ş.l. As. 
Vârsta 
medie 

Prof. Conf. Ş.l. As. 
Vârsta 
medie 

2016-2017 2 1 3 1(2) 50.9 1 0 4 0 52.8 

2017-2018 2 0 3(4) 1(2) 49,7 1 0(1) 3(2) 0(1) 51.0 

2018-2019 2 0(1) 4(3) 0(2) 50.7 1 0(1) 3(2) 0(1) 52.0 

2019-2020 2 0(1) 4(3) 0(2) 51.7 1 0(1) 3(2) 0(2) 53,0 

 Colectiv Mecanică fină & Ergoinginerie Colectiv Organe de Maşini 

Anul univ. Prof. Conf. Ş.l. As. 
Vârsta 
medie 

Prof. Conf. Ş.l. As. 
Vârsta 
medie 

2016-2017 1 1 2 0 57.8 0 3 3 1 55.0 

2017-2018 0 1 2 0(1) 56.7 0(1) 3(2) 2 1 54.5 

2018-2019 0(1) 2(1) 2 0(1) 59.5 0(1) 2(2) 2(2) 1(0) 53,6 

2019-2020 0(1) 2(1) 2 0(1) 60,5 0(1) 2(2) 2(2) 0(1) 
 

2(2) 2(2) 0(1) 
 

2(2) 1(1) 0(1) 
 

54,6 

 Colectiv Mecanisme  Colectiv Desen şi Grafică asistată 

Anul univ. Prof. Conf. Ş.l. As. 
Vârsta 
medie 

Prof. Conf. Ş.l. As. 
Vârsta 
medie 

2016-2017 1 1 1 0 54.7 2 0 3 2 50,1 

2017-2018 1 1 1 0 55,7 2 0 3(4) 2(1) 51.1 

2018-2019 1 1 1 0(1) 56,7 2 0 3(5) 2(1) 52.1 

2019-2020 1 1 1 0(1) 57,7 2 0 2(4) 2(1) 51,2 

 
 



Comentarii: 
- se poate constata că pentru perioada imediat următoare majoritatea colectivelor au 

acoperire didactică pe toate funcţiile didactice. Colectivul de specialitate de Organe de 
maşini şi Mecanică Fină & Ergoinginerie nu are funcţia de profesor iar colectivul de 
specialitate de Robotică nu are ocupată funcţia de conferenţiar. 

- se poate constata că colectivele de Mecatronică şi Desen Tehnic şi Grafică asistată au câte doi 
profesori. 

 
Tab.4 Funcţiile didactice superioare ale colectivelor de specialitate în anul universitar 2019-2020 

 Colectiv Mecatronică Colectiv Robotică 
Anul univ. Numele şi prenumele Funcţia Vârsta Numele şi prenumele Funcţia Vârsta 

2015-2016 Valer Dolga Prof. 67 Inocenţiu Maniu Prof. 67 

Arjana Davidescu Prof. 60    

 Colectiv Mecanică fină & Ergoinginerie Colectiv Organe de Maşini 
Anul univ. Numele şi prenumele Funcţia Vârsta Numele şi prenumele Funcţia Vârsta 

2015-2016 Argeşanu Veronica Conf.* 66 Mircea Fenchea Conf. 63 

Corina Gruescu Conf. 60 Carmen Sticlaru Conf. 53 

 Colectiv Mecanisme  Colectiv Desen şi Grafică asistată 
Anul univ. Numele şi prenumele Funcţia Vârsta Numele şi prenumele Funcţia Vârsta 

2015-2016 Erwin-Christian Lovasz Prof. 52 Lia Dolga Prof. 64 

Iosif Cărăbaş Conf. 62 Mircea Vodă Prof. 58 

* în curs de abilitare 

 
Comentarii: 

- analizand vârsta profesorilor şi conferenţiarilor din fiecare colectiv de specialitate se poate 
constata că anii universitari 2020-2024 vor ȋmplini mai împlini vârsta legală de pensionare 1 
dintre cei 6 profesori care activează la disciplinele de specialitate ale domeniului de studii 
Mecatronică şi Robotică alături de cei 2 profesori care îndeplinesc condiţiile de a primi 
prelungire de activitate. Ȋn perioada  2020-2024 urmează să atingă vârsta de pensionare şi 2 
conferenţiari. 

 
4. Analiza structurii colectivelor de cercetare al departamentului 

Cele 6 colective de cercetare ale Centrului de Cercetare în Mecatronică & Robotică sunt structurate 
în funcţie de preocupările ştiinţifice ale personalului şi se aliniază în paralel cu organizarea pe 
colective de specialitate. Astfel, fiecare membru al colectivului departamentului a fost distribuit pe 
una sau două direcţii de cercetare, rezultând o structură pe funcţii didactice aferentă anul universitar 
2019-2020 conform figurii 5.  
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Fig.5 Structura personalului didactic pe funcţiile didactice distribuit pe colective de cercetare 
 
Comentarii: 

- se poate observa numărul redus de asistenţi de cercetare (echivalent asistenţi) pentru toate 
direcţiile de cercetare 



 
5. Planul strategic de dezvoltare a structurii personalului didactic al departamentului 
 
Structura optimă de personal a Departamentului de Mecatronică, previzionată pe baza analizei 
obiective anterioare, implică atingerea următoarelor obiective şi priorităţi pe termen scurt, 2016-
2020, pentru funcţiile didactice: 

1. scoaterea la concurs a unui număr de 3  posturi didactice de asistent, din care în: 
a. anul universitar 2016-2017:  1 post 
b. anul universitar 2017-2018:  2 posturi 
c. anul universitar 2018-2019:  2 posturi 
d. anul universitar 2019-2020:  2 posturi 

Condiţii:  a)  îndeplinirea condiţiilor legale şi a criteriilor de evaluare ale UPT 
 b)  tineri care demonstrează abilităţi deosebite atât pentru activităţile didactice cât 

şi pentru activităţile de cercetare ale departamentului 
 c)   posturile se vor scoate la concurs pentru perioadă determinată. 

2. scoaterea la concurs a unui număr de 1 post didactic de şef de lucrări, din care în: 
a. anul universitar 2016-2017:  2 posturi 
b. anul universitar 2017-2018:  1 post 
c. anul universitar 2018-2019:  1 post 
d. anul universitar 2019-2020:  1 post 

Condiţii:  a)   îndeplinirea condiţiilor legale şi a criteriilor de evaluare ale UPT 
 b) cadre didactice/candidaţi care au competenţe în susţinerea unor activităţi 

didactice de predare şi au o implicare majoră în activităţile de cercetare 
desfăşurate în departament. 

3. scoaterea la concurs a unui număr de 1 post didactic de conferenţiar, din care în: 
a. anul universitar 2017-2018:  1 post 
b. anul universitar 2018-2019:  2 posturi 

Condiţii:  a)   îndeplinirea condiţiilor legale şi a criteriilor de evaluare ale UPT 
 b) cadre didactice/candidaţi care au competenţe deosebite în susţinerea unor 

activităţi didactice de predare şi demonstrează capacitatea de a atrage proiecte 
de cercetare. 

4. scoaterea la concurs a unui număr de 1 post didactic de profesor, din care în: 
a. anul universitar 2016-2017:  1 post 
b. anul universitar 2017-2018:  1 post 

Condiţii:  a)   îndeplinirea condiţiilor legale şi şi a criteriilor de evaluare ale UPT 
 b)  cadre didactice/candidaţi care au competenţe deosebite în susţinerea unor 

activităţi didactice de predare şi demonstrează capacitatea de a atrage proiecte 
majore de cercetare obţinute prin competiţie (cu predilecţie dacă au susţinut teza 
de abilitare în specialitatea postului). 

 5.    abilitarea unui număr de 2-3 cadre didactice pentru a asigura un număr de 6-8 conducători 
de doctorat activi în domeniul/domeniile de studii Mecatronică & Robotică 

 
 

Directorul  Departamentului Mecatronică 
         Prof.dr.ing. Erwin-Christian Lovasz 

 
 
 
Obs.  Tabelele se completează cu datele specifice ale fiecărui departament 
 Graficele se modifică prin deschiderea lor cu dublu clic şi înlocuirea în fişierul deschis, a 
datelor specifice fiecărui departament. 
 


