
 

Către  Consiliul Facultății de Construcții 

D-lui Decan Prof. dr. ing. Ioan Tuns 

Ref. : Analiza Statelor de funcții 

 

Domnule Decan, 

In conformitate cu decizia de numire nr. 2 din 10.04.2020 a prodecanului cu activitatea 

didactică și asigurarea calității, și a atribuțiilor ce îmi revin din fișa postului, vă aduc la cunoștință 

rezultatele analizei statelor de funcții ale celor două departamente din cadrul Facultății de 

Construcții. 

Facultatea de Construcții, prin cele două departamente din structură, asigură funcționarea a 

trei programe de studii de licență (CCIA, CFDP, IC) și a unui program de studii de masterat toate 

aceste programe de studii aparținând domeniului Inginerie civilă și instalații. Programele de studii 

sunt acreditate cu calificativul ”încredere”, iar programul de studii CCIA a obținut în 2017 eticheta 

EUR-ACE. Programul de studii CFDP va fi supus evaluării periodice în anul 2021. Pentru acest program 

trebuie depus un dosar de evaluare periodică cu trei luni înainte de data obținerii validării în Consiliul 

ARACIS, adică cu trei luni înainte de 28/07/2021. Pentru programul de masterat este depus dosar de 

acreditare la ARACIS încă din anul 2019 luna decembrie. 

Resursa umană a facultății este alcătuită din 28 cadre didactice titulare pe perioadă 

nedeterminată, un cadru didactic angajat pe perioadă determinată și 3 cercetători. În anul 

universitar, 2020-2021, distribuția acestora pe departamente este după cum urmează: 

• Departamentul de Inginerie Civilă: 16 cadre didactice titulare din care: 2 profesori, 7 

conferențiari și 7 șef lucrări; 

• Departamentul de Instalații pentru Construcții: 1 profesor, 6 conferențiari, 4 șef 

lucrări și 1șef lucrări pe perioadă determinată. 

Statele de funcții realizate de către cele două departamente au fost aprobate în ședința de 

senat din data de 30.09.2020. Aceste state de funcții au fost analizate din perspectiva acreditării 

celor două programe de studii mai sus menționate și îndeplinirii standardelor ARACIS (HG 915/2017 

cu completările ulterioare). Concluziile vor fi prezentate în cele ce urmează. 
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Statul de funcții al acestui departament conține 32 de posturi din care 16 ocupate de titulari și 16 

vacante. Distribuția pe tipuri de posturi este următoarea: 3 posturi de profesor (2titulari și 1 vacant), 

7 conferențiar (7 titulare), 21 șef lucrări (7 titulari și14 vacante) și 1 post de asistent vacant.  

Distribuția numărului total de posturi pe programe de studii și pe tipuri de posturi este cea 

prezentată în tabelul de mai jos: 

 Masterat  CCIA CFDP ICT Alte* 

Profesor 1.0 0.5 0.2 0.3  
Conferențiar 1.7 2.5 2.5 0.2 0.1 

Șef de lucrări + Asistent 5.5 8.9 7.1 0.5 1.1 

Total 8.2 11.8 9.8 1.0 1.2 

*Sunt discipline de la alte programe de studii ce sunt normate in statul de funcții al acestui 
departament 
 

Din cei 16 titulari 1 titular are două norme (1 NB +1PO) și 2 titulari depășesc două norme.  

Departamentul de Instalații pentru Construcții 

Statul de funcții al departamentului conține 17 posturi din care 12 sunt ocupate de titulari și 5 sunt 

vacante. Distribuția pe tipuri de posturi este următoarea: 2 profesor(1 titular și 1 vacant), 8 

conferențiar (6 titulari și 2 vacante) și 7 șef lucrări (5 titulari și 2 vacante). 

Distribuția totalului de posturi pe programe de studii și pe tipuri de posturi este cea prezentată în 

tabelul de mai jos: 

 Masterat Instalatii CCIA CFDP 

profesori 0 0.8 0.1 0.1 

conferentiar 1.5 4.4 0.1 0.1 

Sef lucrări 2.8 6.0 1.1 0.2 

Total 4.3 11.2 1.2 0.3 

 

Cumulând cele două state de funcții, rezultă un număr de 49 de posturi a căror distribuție pe 

programe de studii este următoarea: 

 Masterat CCIA CFDP ICT Alte 

Profesor 1.0 0.6 0.3 1.0  
Conferențiar 3,2 2.6 2.6 4.6 0.1 

Șef de lucrări + Asistent 8.3 10,0 7.2 6.5 1.1 

Total 12.5 13.2 10.1 12.1 1.2 

Cele două programe care întră în acreditare/evaluare periodică sunt: masteratul și programul de 

licență CFDP, primul având alocate 12,6 posturi și fracțiuni de post și cel de al doilea 9,8 posturi și 

fracțiuni. 

Din totalul acestor posturi sunt acoperite cu persoane având norma de bază în universitate în 

proporție de 76% pentru master, respectiv 46% (a se vedea tabelul de mai jos) pentru programul de 

licență CFDP. Atrag atenția că în acest calcul am introdus fracțiuni de normă de la posturile de titular 

ale domnului profesor Mihăilescu și ale dlui conferențiar Mântulescu Marius corespunzătoare 

programului CFDP dar care nu au licența în domeniul Ingineriei civile și nici doctorat în acest 
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domeniu. Dacă cele două fracțiuni de post sunt eliminate, atunci procentul de persoane cu norma de 

bază, pentru programul de studii CFDP scade de la 46% la 40%. 

 Masterat CFDP 

Profesor 1.04 0.35 

Conferențiar 4.38 2.55 

Șef de lucrări + Asistent 4.17 1.79 

Norma de bază 9.59 4.69 

Procent posturi NB din total posturi 76% 46% 

dc P+C 5.42 2.90 

procent 56% 62% 

La momentul de față, programul de studii de licență nu îndeplinește criteriul de a avea minim 70% 

titulari cu norma de bază așa cum rezultă din metodologia ARACIS aprobată prin HG 915/2017 cu 

completările ulterioare . Neavând acces la statele de funcții ale celorlalte departamente unde sunt 

normate discipline fundamentale ca Analiza matematică, Algebra, Fizică, Chimie sau dicipline din 

categoria celor complementare, nu pot să cuantific cu cât se îmbunătățește acest procent. 

Postul de profesor vacant de pe poziția 3 din statul de funcții al departamentului de Inginerie Civilă 

are în componență 0,5 fracțiuni de post dedicate programului CFDP. Prin scoaterea la concurs a 

acestui post, în acest semestru, se va îmbunătăți procentul de personal cu norma de bază în 

universitate cu aproximativ 4-5%. 

În Consiliul Facultății din data de 11.06.2020 atrăgeam atenția asupra faptului că prin ieșirea la 

pensie a dlui conferențiar Doșa Adam nu se va îndeplini o altă cerință solicitată în acreditarea 

programelor de studii și anume: existența a cel puțin unui profesor universitar și a unui conferențiar 

universitar ce trebuie să fie specializați în câte, cel puțin, una din disciplinele din categoria celor de 

specialitate. În acest moment, din analiza statelor de funcții rezultă că există doar un conferențiar și 

un șef de lucrări care sunt specializați în discipline din categoria celor menționate mai sus. 

Atrag atenția asupra faptului că prin ocuparea totală sau parțială a posturilor vacante cu cadre 

didactice externe, cu titlul de profesor sau conferențiar, chiar dacă acestea sunt titulare sau nu într-o 

altă universitate, și/sau sunt specializați în discipline din categoria celor de specialitate, situația 

prezentată nu se remediază.  

În concluzie, propun directorului de departament de la departamentul de Inginerie civilă 

următoarele: 

• modificarea statului de funcțiuni în sensul introducerii cursurilor aferente programului de 

studii CFDP în normele de bază ale titularilor. De exemplu cursul de Beton armat și precomprimat 

care în momentul de față se găsește la poziția 29 șl vacant să fie alocat în postul de bază al domnului 

Ș.L. dr. ing. Deaconu Ovidiu, care îl are în plata cu ora; 

• reverificarea procentelor de titulari cu norma de bază și a celor de profesori și conferențiari 

după adăugarea cadrelor didactice ce au în normă disciplinele fundamentale și complementare; 
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• scoaterea la concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021 a postului de profesor, 

poziția 3 din statul de funcții al departamentului de Inginerie civilă care conține discipline din planul 

de învățământ al programului de studii CFDP; 

• pe termen mediu, găsirea unor soluții pentru menținerea cadrelor didactice pensionabile 

care îndeplinesc condițiile impuse de legislație și regulamentele interne până la 

promovarea/atragerea de cadre didactice care pot prelua discipline din categoria celor de 

specialitate corespunzătoare programelor de studii. 

În vederea evitării unor situații ca cele apărute în acest an academic, propun celor directori de 

departament ca, înainte de aprobarea și predarea statului de funcții, să existe o consultare atât între 

cele două departamente cât și cu departamentele către care se fac comenzi pentru disciplinele 

fundamentale și complementare și mai ales cu cei responsabili de activitatea de asigurare a calității 

învățământului din facultate. 

Prof. habilitat dr.ing. Carmen Maftei 

Prodecan pentru activități didactice și de asigurare a calității 


