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PLAN OPERA�IONAL  2003 
 

 
 
 
1. INTRODUCERE 
 
 1.1. Primul plan strategic al Facult��ii de Inginerie din Hunedoara a fost  
elaborat ca una din prevederile unei reforme profunde în curs de desf��urare în 
sistemul na�ional de înv���mânt din România. 
 Aceast� reform�, parte component� a procesului de reînnoire declan�at 
în �ara noastr� dup� 1989, cuprinde toate componentele sistemului, de la 
curricul� �i pân� la management �i are ca �el crearea unui sistem educa�ional 
adecvat societ��ii bazate pe libert��i individuale, economie de pia��, competi�ia 
valorilor, stat de drept, puse pe direc�ia integr�rii  euroatlantice . 
 
 1.2. Unele dintre principalele tendin�e ap�rute în înv���mântul românesc 
dup� 1989 sunt: 

��cre�terea constant� a num�rului de studen�i, facilitat� de înfiin�area 
unor noi universit��i de stat, cât �i de apari�ia înv���mântului superior 
particular; 

��schimbarea raportului privind num�rul de studen�i care urmeaz� 
înv���mântul tehnic fa�� de înv���mântul umanist �i economic, în 
favoarea celor din urm�; se observ� îns� o revenire în ultimii ani a 
atractivit��ii pentru studiile tehnice �i �tiin�ifice. 

 Merit� de asemenea amintit� recunoa�terea competen�elor profesionale 
ale absolven�ilor înv���mântului nostru superior în ��rile de imigra�ie �i în 
general spre ��rile dezvoltate ale Vestului. Aceasta se explic� atât prin condi�iile 
mult mai bune oferite pentru dezvoltarea personal� �i profesional� de aceste 
��ri în raport cu �ara noastr�, cât �i prin capacitatea tot mai redus� de  
absorb�ie a absolven�ilor de c�tre anumite ramuri din economia româneasc�. 
 
 1.3. În special în înv���mântul tehnic �i mai ales în acele domenii numite 
de “înalt� tehnologie” (high-tech), se manifest� o dezvoltare extrem de  rapid� 
pe plan mondial, cu care înv���mântul nostru este obligat s� �in� pasul. Pe  
lâng� necesitatea reînoirii permanente a cursurilor �i laboratoarelor, apare tot 
mai pregnant necesitatea “recicl�rii” absolven�ilor, adic� a  educa�iei 
permanente. Institu�iile de înv���mânt superior trebuie s� se deschid� mai mult 
spre societate �i, în acest sens, s� r�spund� în m�sur� tot mai mare nevoilor 
acesteia. 
 



 1.4. Facultatea de Inginerie din Hunedoara depune toate eforturile pentru 
a face fa�� provoc�rilor generate de noua etap� de dezvoltare a ��rii noastre în 
contextul unei tot mai puternice interdependen�e la nivel global în toate 
domeniile. 
 
 1.5 În contextul noii dezvolt�ri economice regionale, facultatea noastr� 
î�i propune s� fie �i în continuare un partener important în stabilirea unor 
leg�turi economice noi, precum �i de dezvoltare a celor mai vechi în folosul 
reciproc al tuturor factorilor implica�i. În anul 2032, Facultatea de Inginerie 
din Hunedoara î�i propune dezvoltarea rela�iilor cu partenerul s�u consacrat, 
S.C. SIDERURGICA S.A., precum �i g�sirea unor  noi leg�turi menite s� 
asigure implicarea tot mai puternic� a facult��ii în comunitatea local� �i 
regional�. 
 
 
 
2. MISIUNEA FACULT��II DE INGINERIE DIN HUNEDOARA 
 
 2.1. Misiunea de baz� a facult��ii este dezvoltarea înv���mântului 
universitar �i extinderea la cote noi a activit��ii de cercetare. 
 Pentru orizontul de timp de cca 4 ani care s-a avut în vedere la 
elaborarea planului strategic, Facultatea de Inginerie din Hunedoara �i-a 
stabilit ca misiune: 
 “Cunoa�terea metodic� �i aducerea de contribu�ii originale în domeniile  
prioritare ale �tiin�ei �i tehnologiei începutului secolului XXI �i educarea în 
profil larg, flexibil�, interactiv� �i continu�, atât a studen�ilor cât �i a 
absolven�ilor de înv���mânt superior”. 
 Facultatea va fi permanent deschis� pentru interac�iunea  cu mediul 
economic, social �i academic la nivel local, na�ional �i global. 

 
2.2. Principalele obiective ale Facult��ii de Inginerie din Hunedoara sunt 

�i în anul 2003 urm�toarele: 
��deschiderea facult��ii spre societate, prin cre�terea preocup�rilor 

pentru educa�ia continu� �i prin cooperare �tiin�ific� �i academic�, în 
plan local, na�ional �i interna�ional, cu toate mediile profesionale 
interesate. În felul acesta facultatea noastr� se înscrie în coordonatele 
ini�iativei de educa�ie permanent� (“long-life learning”) a Uniunii 
Europene. 

��men�inerea unui nivel înalt în ceea ce prive�te  formarea profesional� 
�i cercetarea �tiin�ific� în domeniul �tiin�elor inginere�ti; dezvoltarea 
competen�elor �i compatibilit��ilor  pentru  o cooperare eficient� pe 
plan interna�ional; 



��atragerea unui num�r sporit de pentru formarea acestora în profil larg, 
cu spirit de ac�iune �i creativitate tehnic�; 

��furnizarea cadrului, c�ilor �i mijloacelor pentru dezvoltarea unor 
centre de excelen�� în cercetarea �tiin�ific� �i a unor centre de inovare 
didactic�. 

 
 2.3. Între ini�iativele care vor conduce la realizarea obiectivelor propuse 
sunt incluse: 

��finalizarea separ�rii conducerii academice de conducerea 
administrativ� în vederea cre�terii eficien�ei manageriale în facultate; 

��descentralizarea procesului de luare a deciziilor academice �i 
administrative de la nivelul decanatului spre catedre; 

��cre�terea accentuat� a preocup�rilor pentru deplasarea centrului de 
greutate a activit��ii didactice de la formarea ini�ial� (prin programe 
de lung� �i scurt� durat�), spre programe postgraduale (studii 
aprofundate, doctorat, cursuri de specializare postuniversitare, 
educa�ie permanent�); 

��crearea �i sus�inerea dezvolt�rii unor centre de excelen�� în cercetare 
care s� contribuie �i la stabilizarea în facultate a unor cadre tinere  
valoroase, capabile s� asigure dezvoltarea în perspectiv� a facult��ii; 

��înfiin�area sau dezvoltarea unor structuri necesare coordon�rii noilor 
tipuri de activit��i �i promov�rii imaginii facult��ii: departament 
pentru educa�ie continu� �i înv���mânt la distan��, centru de informa�ii 
despre facultate, departament de rela�ii interna�ionale. 

 
 
3.PROCES DE ÎNV���MÂNT 

 
3.1. Înv���mântul de formare ini�ial� 
Oferta de programe de studii de formare ini�ial� a Facult��ii de Inginerie 

din Hunedoara (FIH), acoper� în prezent o gam� de baz� a �tiin�elor 
inginere�ti, de la cele tradi�ionale( metalurgie) pân� la cele mai modern (�tiin�a 
calculatorelor- informatic�). De asemenea, în ultimii ani, au fost abordate �i un 
domeniu  conex  �i anume ingineria economic�.  

În anexa 1.1, se prezint� situa�ia num�rului de studen�i români f�r� tax� 
ai FIH  în anul 2002, iar în anexa 2.1, situa�ia num�rului de studen�i români cu 
tax�, ambele întocmite pe domenii CNFIS. 

În anexele 1.2. �i 2.2. se prezint� num�rul studen�ilor din Facultatea de  
Inginerie din Hunedoara  la data de 01.01.2003, studen�i f�r� tax�, respectiv cu 
tax�. 

O sintez� a specializ�rilor care func�ioneaz�, respectiv care sunt avute în 
vedere s�-�i înceap� func�ionarea în anul 2003, se prezint� în anexa 3.1.2. Se 



remarc� faptul c� dou� noi specializ�ri sunt propuse, ambele la forma lung� de 
înv���mânt:  
• Informatic� industrial� (5 ani/zi), cu 30 locuri f�r� tax� �i 15 locuri cu tax�;  
• Autovehicule rutiere (5 ani/zi), cu 30 locuri f�r� tax� �i 15 locuri cu tax�;  

Anexa 3.1.2. cuprinde �i cifrele de �colarizare, pentru toate specializ�rile, 
pe care FIH le-a propus pentru anul I din anul universitar 2003/2004. 
Subliniem c� politica FIH în privin�a cifrelor de �colarizare a fost 
fundamentat�, pe de o parte, pe comanda social�, iar pe de alt� parte, pe 
dezideratul de punere în valoare, în condi�ii de eficien�� economic� (forma�ii de 
studiu consistente), a poten�ialului uman �i tehnic de care FIH dispune. 

FIH  are în vedere intensificarea în anul 2003 a ac�iunilor de atragere de 
studen�i str�ini, mai ales din categoria “cont propriu valutar”. În acest sens, se 
vor redacta materiale publicitare, se va elabora site-ul Internet, cu o ramur� 
dedicat� programelor de studii interna�ionale �i se va participa la diverse 
manifest�ri interna�ionale (expozi�ii,manifest�ri �tiin�ifice,etc.) de interes pentru 
obiectivul în spe��.  

3.2. Înv���mântul postuniversitar de studii aprofundate �i studii 
aprofundate master 

Înv���mântul postuniversitar de studii aprofundate �i studii aprofundate 
master ocup� un loc important în oferta de programe de studii a F.I.H. 
Specializ�rile de acest nivel în func�iune în anul 2002, respectiv avute în vedere 
s�-�i înceap� / reia func�ionarea în anul 2003 fac obiectul anexei 3.2.  
 În cadrul preocup�rii de intensificare în anul 2003 a ac�iunilor de 
atragere de studen�i str�ini, men�ionat� în paragraful precedent, se are în 
vedere, înv���mântul de studii aprofundate �i studii aprofundate master în egal� 
m�sur� cu înv���mântul de formare ini�ial�. Se va încerca, în aceast� direc�ie, 
inclusiv ofertarea studiilor în regim de înv���mânt la distan�� �i în limba 
englez�. 
 
 3.3. Înv���mântul de formare continu� 
 
 Facultatea de Inginerie din Hunedoar, prin intermediul 
“Departamentului de Educa�ie Permanent� (DEP)”,  a Universit��ii 
“Politehnica” din Timi�oara, dispune de o structur� de formare continu� în 
egal� m�sur� cu înv���mântul de formare ini�ial�, care ofer�, în acord cu 
cerin�ele pie�ei, o larg� palet� de cursuri. Pentru anul 2003, FIH în colaborare 
cu DEP  î�i propune o mai bun� valorificare a oportunit��ilor oferite în acest 
domeniu de mediul socio-economic, care s� se r�sfrâng� mai ales în cre�terea 
fondurilor încasate. În anexa 3.2. se prezint� o sintez� a activit��ii pe anul 2002 
�i perspectiva pentru 2003. 
 
 
 



 3.4. Înv���mântul doctoral 
Pentru îmbun�t��irea programelor de doctorat se are în vedere cre�terea 

treptat� a ponderii doctoratului cu frecven��, astfel încât s� se ajung� în final la 
introducerea unor programe de doctorat cu frecven�� dup� modelul ��rilor 
avansate. Un alt obiectiv urm�rit este acela ca  to�i preparatorii s� fie inclu�i în 
programe de doctorat, ceea ce va face ca  ace�tia s�-�i continue preg�tirea pe 
un plan superior �i într-un ritm sus�inut, ceea ce le asigur� �i promovarea la 
grade didactice superioare într-un timp mai scurt. În anexele 5a �i 5b se 
prezint� situa�ia actual� �i de perspectiv� a înv���mântului doctoral. 

 
 
4. CERCETAREA �TIIN�IFIC� 
 
 4.1. Facultatea de Inginerie din Hunedoara  �i-a stabilit ca un obiectiv 
prioritar s�  men�in� �i s�  dezvolte, în ciuda dificult��ilor perioadei de tranzi�ie, 
for�a  sa tradi�ional� - cercetarea �tiin�ific�. În acest scop s-a înfiin�at Centrul 
de cercetare „Optimiz�ri în industria materialelor”, care în condi�iile legii are 
un statut propriu destinat stimul�rii activit��ii de   cercetare în baza c�ruia se 
ofer� un cadru generos �i riguros, conform c�ruia se creeaz� condi�ii favorabile 
sus�inerii obiectivelor de cercetare, pentru dezvoltarea bazei materiale proprii 
�i remunerarea  personalului antrenat  în cercetare. 

Statutul permite, totodat�, stimularea �i cointeresarea personalului 
didactic pentru activit��ile de cercetare. El acord� autonomie celor ce 
angajeaz� contracte de cercetare-proiectare, asisten�� tehnic�, activit��i de 
consulting �i expertiz� tehnic�, permite s� foloseasc� fondurile ob�inute în 
conformitate cu cerin�ele colectivului care a participat la realizarea veniturilor 
suplimentare. Consider�m c� sunt necesare în aceast� direc�ie m�suri legale 
care s� încurajeze �i s� sus�in� produc�ia �tiin�ific�.  
 Statutul ofer� posibilitatea diversific�rii formelor de participare la 
activit��i de cercetare �tiin�ific�, atât cu organismele na�ionale MEC, CNCSIS, 
CNFIS, Academia Român�, agen�i economici din �ar� cât �i cu organisme 
interna�ionale. 
  
 4.2. În perioada urm�toare F.I.H. ac�ioneaz� consecvent pentru  
sus�inerea activit��ii de cercetare în toate domeniile care s-au dovedit a fi 
solicitate de economie sau de tendin�ele actuale pe plan mondial, f�r� a neglija 
disciplinele care abordeaz� cercetarea fundamental�. Se pune accentul pe rolul 
de prim� m�rime care revine cercet�torilor �i grupurilor de cercetare în 
ac�iunea de dezvoltare �i de aprofundare a domeniilor în care exist� 
performan�� �tiin�ific� validat� de �coala de cercetare proprie F.I.H. În acest 
sens, se poate face men�iunea c� în cadrul Planului  Na�ional de Cercetare 
Dezvoltare �i Inovare, facultatea noastr� este partener� la diferite programe 
cum ar fi RELANSIN �i ORIZONT2000, programe care au început în anul 2001 



�i vor continua, dup� caz, pân� în anul 2003-2004. Numai în anul 2003, sumele 
încasate de F.I.H. din aceste programe vor fi de peste 1.000.000 mii lei. 
 În prezent se afl� în desf��urare proiectul „Centru de instruire 
programat�” finan�at din programul PHARE 2000 cu suma de 83.000�. 
 Este o prioritate strategic� ca informatica �i tehnologia informa�iei, ca 
instrumente indispensabile cercet�rii, s� exercite o influen�� profund� spre 
cre�terea calit��ii activit��ii de cercetare. 
 
 4.3. Valorificarea activit��ii de cercetare �tiin�ific� în F.I.H. se poate 
aprecia  cel mai bine prin num�rul de publica�ii originale, lucr�ri prezentate la 
manifest�ri �tiin�ifice na�ionale �i interna�ionale, prin c�r�ile �i tratatele 
publicate în edituri. 
 În perioada 2000 – 2002  în F.I.H.  au fost publicate peste 300 de lucr�ri 
�tiin�ifice �i aproape 30  de c�r�i în reviste �i edituri recunoscute de c�tre 
C.N.C.S.I.S., din �ar� �i str�in�tate, printre care �i revista proprie a facult��ii 
„Analele Facult��ii de Inginerie din Hunedoara”, ISSN 1451 – 6531, care în 
acest an a ajuns la cea de a treia edi�ie. 

Facultatea de Inginerie din Hunedoara  a organizat în 2002 o sesiune de 
comunic�ri �tiin�ifice pentru matematicienii din înv���mântul pre-universitar, 
iar în anul 2003 se va desf��ura la Hunedoara, sub egida Asocia�iei pentru 
Cercetare Multidisciplinar� din Zona de Vest, al VII-lea Simpozion de 
Cercetare Regional� Interdisciplinar� – ISIRR 2003, la care vor participa pe 
lâng� cercet�tori români �i speciali�ti din Ungaria �i Serbia. 

În cadrul activit��ii de cercetare �tiin�ific� contractual� se constat� o 
cre�tere semnificativ� a particip�rii studen�ilor. Facultatea a atras în cadrul 
granturilor sau a contractelor de cercetare studen�i din anii terminali, 
participan�i la cursurile de master �i  doctoranzi.  
 
 4.4. De-a lungul ultimilor ani, volumul cercet�rii, m�surat dup� nivelul 
cheltuielilor anuale din granturi �i din contracte a cunoscut o  cre�tere 
spectaculoas� în ciuda efectelor sensibile ale recesiunii economice. În F.I.H. se 
ac�ioneaz� pentru cre�terea, în perioada urm�toare, a volumului activit��ii de  
cercetare în concordan�� cu nivelul resurselor existente �i cu sporirea sus�inerii 
financiare din partea statului român, ca o premis� indispensabil� a relans�rii 
economice. 

Totu�i aceast� cre�tere este tot mai dependent� de progresele reale care 
se vor putea face în infrastructura care sus�ine cercetarea. 

F.I.H. apreciaz� regulile care guverneaz� folosirea surselor financiare 
ob�inute din cercetare, dar consider� c� solu�ia cea mai bun� pe termen lung st� 
în includerea în bugetul înv���mântului a unor fonduri care s� fie destinate 
îmbun�t��irii bazei materiale a cercet�rii  universitare. 
 
 
 



5.FORME DE COOPERARE INTERNA�IONAL� 
 
5.1. Cooperarea în planul activit��ilor academice �i �tiin�ifice cu partenerii 

externi reprezint� o preocupare major� a F.I.H. În anul universitar 2002– 2003, 
strategia de dezvoltare a programelor de cooperare ale F.I.H. se va baza pe 
dou� coordonate: 
• Participarea la programe �i proiecte finan�ate de c�tre Uniunea European� 

(Socrates-Erasmus, Leonardo da Vinci, Ceepus). 
• Semnarea �i derularea unor acorduri de cooperare bilateral� cu universit��i 
�i alte institu�ii de înv���mânt superior �i cercetare, cât �i cu firme �i 
companii interna�ionale. 
Acordurile de cooperare bilateral� cu institu�ii de înv���mânt superior 

prev�d în special: mobilit��i ale cadrelor didactice �i ale studen�ilor, cu 
acordarea unor facilit��i la cazare �i diurn�, prin reciprocitate, de c�tre 
institu�ia gazd�; derularea unor proiecte comune de cercetare; organizarea în 
comun a unor seminarii, simpozioane �i conferin�e; schimbul de publica�ii �i 
literatur� de specialitate. 
 
  5.2. În ceea ce prive�te acordurile de cooperare cu companii, acestea 
permit înfiin�area unor programe de înv���mânt, în special la nivel 
postuniversitar, echiparea unor laboratoare, achizi�ionarea de literatur� de 
specialitate, finan�area practicii studen�ilor în cadrul companiilor, cât �i 
finan�area unor proiecte de cercetare, pe teme de interes ale companiei 
finan�atoare.  

 
  
6. TEHNOLOGIA DIDACTIC� 
 

În anul 2003, în F.I.H.  se vor continua eforturile sus�inute pentru 
promovarea tehnicii de calcul, a video-proiectoarelor �i a tehnologiei 
multimedia în procesul de înv���mânt. De asemenea, va începe procesul de 
prezentare a cursurilor �i lucr�rilor de laborator pe Internet. 

Activit��ile didactice vor fi mai interactive. Se vor introduce consulta�iile 
prin Internet. 

În procesul de evaluare a studen�ilor, se va pune un mai mare accent pe 
presta�ia pe parcurs. 

Actul didactic va fi acompaniat de un proces sistematic de evaluare de 
c�tre studen�i a disciplinelor de studiu �i a cadrelor didactice ce le sus�in. 
 
 

7. RESURSELE UMANE  
 



 7.1.  Strategia FIH privind resursele umane are la baz� exigen�a privind 
performan�a profesional� pe care o consider�m o investi�ie major� �i bunul cel 
mai de pre� al universit��ii, care condi�ioneaz� îndeplinirea misiunii acesteia. 
 La nivelul structurilor organizatorice ale facult��i �i catedrelor s-au 
ini�iat m�suri de eficientizare a structurilor de personal care au avut ca rezultat 
cresterea  semnificativ� a num�rului studen�i/post didactic de  la 10,83   în anul 
univ.2001/2002 la 11,41 în 2002/2003. Aceste m�suri vor continua �i în anul 
2003 ca o premis� pentru diferen�ierea salariilor personalului didactic pe baza 
performan�elor profesionale în condi�iile eficientiz�rii activit��ii. 
 
 Facultateaî�i propune s� utilizeze o cot� important� din resursele atrase 
pentru stimularea stabilit��ii personalului existent, a politicii de perfec�ionare 
profesional� �i recrutarea de personal academic de cea mai bun� calitate �i 
perspectiv�. 
 
 72. Structura �i evolu�ia personalului academic din universitate în anul 
2003 este prezentat�  în anexele  4, 4a, 4b.  
 
 7.3. Facultatea va evalua permanent tendin�ele actuale de pe pia�a muncii 
�i î�i va orienta oferta profesional� spre domeniile cele mai dinamice �i cu 
sus�inerea intereselor economice strategice pe termen lung ale României. 
 
 7.4. M�surile de optimizare a structurilor de personal, reducere a 
cheltuielilor �i cre�tere calitativ� a serviciilor vor r�mâne obiective prioritare �i 
pentru anul 2003. 
 
 

8. STRATEGIA  DE  GESTIONARE  A  BAZEI  MATERIALE 
 
 8.1.Portofoliul cl�dirilor �i spa�iilor cu destina�ie didactic�, de cercetare, 
auxiliar� �i de practic�. 
 Facultatea de Inginerie din Hunedoara de�ine un num�r de 6 de cl�diri �i 
spa�ii (nr. de inventar) cu destina�iile mai sus amintite. Aceste cl�diri nu au un 
grad de dispersie mare în dar unele au  un grad de îmb�trânire ridicat, ceea ce 
creeaz� probleme deosebite în între�inerea la un nivel corespunz�tor scopului 
propus.  
 Pe lâng� cl�dirile cu specific direct didactic, institu�ia noastr� are în 
construc�ie un c�min studen�esc �i o cantin�. 
 Din dorin�a de a reduce cheltuielile financiare legate de conservarea 
spa�iilor �i pentru a putea ob�ine venituri suplimentare, s-a recurs la închirierea 
temporar� a unor spa�ii disponibile , ceea ce a condus �i la o între�inere 
corespunz�toare a acestor spa�ii de c�tre chiria�i. În anul 2003, se vor încheia 
contracte de închiriere �i pentru alte spa�ii disponibile. 



 Avându-se în vedere cele ar�tate mai sus, se impune stabilirea unei 
strategii legate de dezvoltarea patrimonial� a institu�iei noastre, �inându-se cont 
c� prin modernizarea procesului de  înv���mânt, prin apari�ia unor activit��i 
noi, spa�iile existente nu satisfac exigen�ele activit��ilor mai sus amintite. 
Totodat� datorit� în special vechimii mari se impun o serie de lucr�ri de 
consolid�ri �i repara�ii capitale sau curente la unele cl�diri. 
 
 8.2.Planul de investi�ii pentru realizarea unor noi spa�ii de înv���mânt, 
practic�, cazare �i mas�. 
 Avându-se în vedere cerin�ele actuale legate de asigurarea unor spa�ii de 
cazare �i mas� suficiente �i la un nivel corespunz�tor �i �inând cont c� la 
Facultatea de Inginerie Hunedoara, unde cifra de �colarizare este în cre�tere, 
nu exist� spa�ii cu aceast� destina�ie, a fost promovat� ca investi�ie un c�min 
studen�esc cu o valoare de investi�ie ini�ial� de 17,5 miliarde lei �i cu termen 
planificat de punere în func�iune 2000. 
 Datorit� fondurilor limitate alocate de la bugetul de stat, finalizarea �i 
punerea în func�iune a investi�iei se decaleaz� .  

Lucrarea a fost licitat� în faza de execu�ie în anul 1998, iar la sfâr�itul 
anului 2001 s-au executat lucr�ri în valoare de 11.981.904 mii lei, urmând ca în 
anul 2003 s� continue lucr�rile de execu�ie în func�ie de asigurarea finan��rii. 
În prezent, partea de construc�ii se apropie de finalizare, iar dot�rile au fost 
achizi�ionate. Ne propunem terminarea investi�iei în anul 2003, astfel ca 
începând cu noul an universitar, c�minul �i cantina s� fie func�ionale. 
 

  
8.4.Planul de reabilitare a centralei telefonice. 
O component� esen�ial� a infrastructurii tehnice, care asigur� buna 

func�ionare a întregii activit��i o reprezint� re�elele termice, re�elele ap� – 
canal, re�elele de telefonie, etc.  

Deoarece s-a constatat c� circuitul informa�ional telefonic înspre �i 
dinspre facultate se desf��oar� greoi, s-a optat, cu spijinul Universit��ii 
“Politehnica” din Timi�oara, pentru introducerea unei centrale telefonice 
digitale pentru m�rirea fluxului de convorbiri executate �ia  transferului de 
date. Aceast� central� va fi pus� în func�iune în luna februarie 2003. 

 
9. INFORMATIZAREA, DOCUMENTAREA �I BIBLIOTECILE 
 

9.1.Integrarea tot mai pronun�at� între calculatoare �i comunica�ii, având 
Internet-ul drept cea mai evident� manifestare, a condus la un salt calitativ  �i 
cantitativ în posibilit��ile de documentare �i comunicare. Existen�a suporturilor 
electronice de stocare a permis stocarea �i accesarea rapid� de c�tre orice 
persoan�  a unor cantit��i foarte mari de date. 

 



9.2.Facultatea de Inginerie Hunedoara, din cadrul Universit��ii 
“Politehnica” din Timi�oara, a promovat de la începutul dezvolt�rii Internet-
ului în România, introducerea acestui nou mijloc de comunicare �i documentare 
în diferite aspecte ale activit��ilor noastre. În prezent facultatea noastr� este un 
punct de prezen�� PUP al re�elei RoEduNet, care conecteaz� majoritatea 
liceelor �i scolilor din ora�. 

9.3.Prin dezvoltarea tehnic� a punctului de prezen�� (dotare cu 
calculatoare performante, routere performante �i trecerea la vitez� de 
comunicare sporit� – 2Mbps fa�� de 1,28Mbps în prezent cu nodul din 
Timi�oara) se creaz� facilit��i sporite de utilizare a Internet-ului pentru 
comunicarea cu exteriorul. 

 
9.4.Se impune îns� �i o dezvoltare mai bine planificat� a re�elei de 

calculatoare în interiorul facult��ii (Intranet-ul local), care s� elimine 
strangul�rile prezente �i s� creeze condi�ii pentru introducerea unor aplica�ii 
mai complexe destinate comunic�rii interne. 

Pot fi eviden�iate urm�toarele activit��i: 
a.  dezvoltarea infrastructurii pentru comunica�ii prin calculator; 
b.  utilizarea re�elei de calculatoare în procesul didactic; 
c.  utilizarea re�elei de calculatoare în  cercetarea �tiin�ific�; 
d.  utilizarea re�elei de calculatoare în activitatea de conducere �i  

în cea administrativ�; 
e.  utilizarea re�elei de calculatoare în activitatea de informare, 

studen�ii s� poat� accesa situa�ia �colar� prin intermediul 
Intranet-ului . 

  
9.5.Pentru dezvoltarea �i îmbun�t��irea infrastructurii, obiectivele pentru 

anul 2003  sunt: 
��realizarea interconect�rii tuturor cl�dirilor, laboratoarelor  �i 

serviciilor din facultate fie prin fibr� optic�(între cl�diri) sau cablu 
coaxial.  

��înlocuirea interconect�rilor existente care produc gâtuirea 
comunica�iilor cu leg�turi prin fibr� optic� sau laser�i aducerea 
traficului între cl�diri la un 1Gbps iar între sta�ii la 100 Mbps . 

��definirea �i delimitarea re�elei Internet a F.I.H. 
��încheierea conect�rii în re�ea a tuturor catedrelor, departamentelor �i 

serviciilor din facultate, astfel încât întreg personalul �i to�i studen�ii s� 
aib� acces la re�eaua de calculatoare. 

��dezvoltarea unor aplica�ii Intranet în cadrul Facult��ii de Inginerie 
Hunedoara, cum ar fi posibilitatea de accesare a situa�ilor �colare 
pentru studen�i (absen�e, promovabilitate). 

��Asigurarea securit��ii re�elei din cadrul Facult��ii de Inginerie 
Hunedoara.  



 
 

9.6. Exist� deja realiz�ri în utilizarea re�elei de calculatoare în procesul 
didactic, dar acestea trebuie extinse în urm�toarele direc�ii: 

��prezentarea la cât mai multe discipline a resurselor din Internet care 
pot fi utilizate la disciplina respectiv�;    

��crearea unor pagini Web proprii ale diverselor discipline, care s� ofere 
atât resurse locale, cât �i leg�turi  spre alte resurse, pagini legate la 
pagina Web a facult��ii ; 

��generalizarea po�tei electronice ca unul din mijloacele de comunicare 
în interiorul universit��ii atât între cadrele didactice �i studen�i cât �i 
între întreg personalul. 

��utilizarea resurselor de informare online în procesul didactic. 
��realizare unei academii locale Cisco care s� permit� �colarizarea de 

personal din interiorul facult��ii �i exterior, în domeniul administr�rii 
re�elelor de calculatoare. 

 
 9.7.În cercetarea �tiin�ific� se prev�d: 

��prezentarea în pagina Web a  facult��ii, în limbi de circula�ie 
interna�ional� (preferabil engleza) a realiz�rilor proprii, cu ofert� de 
publica�ii on-line (acolo unde reglement�rile legale permit); 

��utilizarea intensiv� a Internet-ului pentru ob�inerea de  documenta�ie 
(în special articole �i rapoarte tehnice) disponibile în toate domeniile 
de cercetare; 

��participarea activ� a cadrelor didactice �i a cercet�torilor la schimbul 
de idei �i la proiecte de colaborare, prin contacte directe prin Internet, 
cu al�i cercet�tori;derularea în bune condi�ii a grantului de reconversie 
profesional�.,  

��organizarea �i între�inerea în catedre a unor resurse documentare pe 
suport electronic, care s� reduc� traficul în re�ea �i timpul consumat 
pentru documentare. 

  
9.8.Dezvolt�ri deosebite se impun în utilizarea re�elei de calculatoare 

pentru conducere �i administra�ie. Aceasta înseamn� informatizarea complet� a 
serviciilor economice din cadrul facult��ii (de personal, salarizare �i 
contabilitate). 
 A fost realizat� deja o dotare din fonduri centralizate cu echipamente  �i 
software pentru conducere �i administra�ie, iar pe plan intern sunt deja avute în 
vedere urm�toarele: 

��crearea unor aplica�ii pe plan local pentru gestionarea unor activit��i 
ca: eviden�a activit��ii didactice curente a studen�ilor, eviden�a 
repartiz�rii în c�min, etc. 



��prezentarea în pagina Web a facult��ii a principalelor hot�râri, 
manifest�ri, evenimente din facultate, astfel încât s� se asigure o 
difuzare rapid� a acestora pentru personal �i studen�i. 

  
9.9. Biblioteca U.P.T, din care face parte �i biblioteca Facult��ii de 

Inginerie Hunedoara, se situeaz� printre primele biblioteci din România 
prezente pe Internet cu o baz� de date on-line. În anul 2002 se impune 
continuarea procesului de informatizare �i al bibliotecii din Facultatea de 
Inginerie Hunedoara �i anume: 

��interconectarea biblioteci noastre din Hunedoara la Biblioteca U.P.T.  
��preg�tirea implement�rii noului modul de gestionare a serialelor; 
��continuarea dezvolt�rii bazei de date on-line  
��punerea bazelor bibliotecii virtuale (posibilitatea consult�rii on-line a 

publica�iilor universit��ii:Anuare, Buletin informativ) 
��punerea la dispozi�ia utilizatorilor a unor baze de date fulltext online 

(Legis, OID – inven�ii, enciclopedii). 
 

Se urm�re�te în continuare îmbog��irea materialului informativ pus la 
dispozi�ia utilizatorilor bibliotecii prin: 

��achizi�ie de carte �i de publica�ii periodice; 
��accesarea unor baze de date pl�tite de pe Internet; 
��investigarea resurselor de informa�ii gratuite de pe Internet. 

 
Se impune o corelare mai bun� a solicit�rilor de achizi�ii de la facult��i 

�inând cont de resursele financiare limitate, precum �i introducerea în circula�ie  
a publica�iilor ob�inute la catedre/departamente din diverse surse de finan�are. 

Vor fi de  asemenea introduse noi servicii: 
��posibilitatea solicit�rii de fotocopiere direct, prin programul de 

bibliotec�; 
��punerea la dispozi�ie on-line doar în re�eaua intranet a universit��ii a 

unor resurse pe suport electronic din bibliotec�; 
��instruirea tuturor utilizatorilor bibliotecii în vederea c�ut�rii eficiente 

a informa�iilor în baze de date electronice on-line �i de pe CD-ROM. 
Se preconizeaz� de asemenea, înfiin�area unui consor�iu al bibliotecilor 

universitare cu profil tehnic, eficientizându-se astfel achizi�ia �i accesarea unor 
baze de date pl�tite.   
10. RESURSE FINANCIARE 

 
10.1. F.I.H. a implementat prin hot�râri ale Senatului U.P.T.  procedura 

de alocare a fondurilor din finan�area de baz� �i cea complementar� spre 
catedre printr-un algoritm propriu al UPT, transparent �i cu un grad sporit de 
obiectivitate, bazat pe num�rul de studen�i echivalen�i procesa�i. S-a realizat 
astfel dezideratul descentraliz�rii finan��rii, cre�terea responsabilit��ii privind 



gestionarea în condi�ii de eficien�� sporit� a resurselor financiare �i stimularea  
colectivelor pentru a g�si solu�ii de încadrare în resursele alocate �i de atragere 
de surse suplimentare în sprijinul procesului de înv���mânt. Aceast� preocupare 
va constitui un obiectiv strategic �i în anul 2003 în paralel cu demersul nostru 
continuu pentru reducerea subfinan��rii înv���mântului superior �i în special a 
celui tehnic. 

 
10.2.În raport de resursele financiare asigurate de la buget �i de cele 

atrase, se va studia posibilitatea trecerii la salarizarea diferen�iat� bazat� pe 
principiul competen�ei. 

 
10.3.  Se va acorda �i în acest an o importan�� major� cre�terii ponderii 

veniturilor din activit��i proprii, respectîndu-se tendin�a ultimilor ani (anexa 
14a �i 14b), ceea ce confer� o mai bun� satisfacere a nevoilor proprii. C�ile 
care conduc la acest deziderat sunt cre�terea num�rului de studen�i cu tax� �i 
studen�i str�ini valutari, dezvoltarea �i eficientizarea pe un plan superior a 
activit��iilor unit��ilor cu regim de autofinan�are care desf��oar� activit��i de 
educa�ie permanent�, înv���mânt la distan��, cercetare, produc�ie,valorificarea 
prin închiriere a tuturor spa�iilor disponibile, reducerea cheltuielilor materiale 
etc. 

 
10.4. La elaborarea bugetului propriu trebuie s� se porneasc� de la 

nivelul actual al necesit��ilor financiare aferente fiec�rui capitol de buget, la 
care în func�ie de strategia facult��ii, s� se propun� c�i �i mijloace de sporire a 
surselor financiare. Trebuie �inut cont �i de  procesul infla�ionist, m�car la 
nivelul la care este estimat de sursele guvernamentale. În acest sens în anexa 
14b se prezint� propunerea de buget a Facult��ii de Inginerie din Hunedoara, 
propunere pe care o consider�m decent�, ea �inând cont de actualul context 
economic, nevoile stringente ale institu�iei �i nivelul prognozat al infla�iei, 
aceast� propunere fiind considerat� ca un minim necesar. 

 
10.5. Având în vedere c� facultatea noastr� are ini�iate o serie de noi 

investi�ii (vezi capitolul 8), se vor identifica noi resurse de finan�are a acestora, 
ceea ce ar permite continuarea lucr�rilor de proiectare �i eventual începerea 
activit��ilor propriu-zise la obiectivele men�ionate. 

 
10.6. Ca strategie pentru perioada urm�toare se propune o echilibrare a 

bugetului de venituri �i cheltuieli astfel ca pe viitor s� fie oprit� tendin�a de 
cre�tere a cheltuielilor de personal raportate la celelalte tipuri de cheltuieli, 
ceea ce ar asigura o dezvoltare armonioas� a facult��ii în toate componentele 
sale.  

 
 



11. STRATEGIA CALIT��II 
 

Facultatea de Inginerie din Hunedoara, în condi�iile aplic�rii reformei în 
toate domeniile de activitate, î�i propune dezbaterea unei strategii privind 
evaluarea calit��ii procesului educa�ional �i de cercetare. Acest proces se 
bazeaz� pe dou� direc�ii clare: 

��transparen�� 
��convertibilitate 

 În ceea ce prive�te transparen�a, Facultatea de Inginerie din Hunedoara 
a introdus un sistem de prezentare periodic� a tuturor activit��ilor ce au loc 
într-o anumit� perioad� de timp. La fiecare �edin�� de Consiliu decanul face un 
raport al celor mai importante activit��i ce au fost rezolvate �i cu care s-a 
confruntat  facultatea în intervalul scurs de la ultima �edin��. De asemenea, în 
cadrul fiec�rei �edin�e de Consiliu se aloc� un timp pentru interpel�ri, când 
membrii Biroului Consiliului r�spund la întreb�rile participan�ilor. 

Cu privire la convertibilitate, acest principiu are aplicabilitate mai 
redus� în aceast� perioad�. El trebuie s� pun� la dispozi�ia comunit��ii 
academice  posibilitatea adaptabilit��ii persoanelor la diverse sisteme de 
înv���mânt, la  solicit�rile pie�ei numai într-un ritm la fel de alert ca cel pe care 
îl cunoa�te via�a social economic� din România. 

Facultatea de Inginerie din Hunedoara, cu cele 3 catedre ale sale ocup� 
un loc aparte în peisajul universitar tehnic hunedorean. Dup� 1990 facultatea a 
fost supus� unui profund proces de modernizare, care a afectat toate domeniile 
de activitate. 

Au fost puse în aplicare noi planuri de înv���mânt, au fost create noi 
specializ�ri, dar baza material� nu a �inut pasul cu cerin�ele actuale ale 
înv���mântului european �i mondial. 
 În aceste condi�ii apare tot mai evident� necesitatea elabor�rii �i 
aplic�rii unor standarde de calitate pentru evaluarea procesului educa�ional în 
toate compartimentele sale. 
 În contextul strategiei calit��ii, facultatea  este con�tient� de importan�a 
unui sistem de autoevaluare intern�, sistem pe care s�-l dezvolte, s�-l aplice �i 
s�-l perfec�ioneze. 
 În prezent au fost ini�iate la nivelul catedrelor procedee de evaluare a 
activit��ii didactice. Acestea constau în analizarea unor teste distribuite 
studen�ilor, unde se cerea opinia studen�easc� privind modul de desf��urare a 
activit��ii didactice în catedre. 
 Sistemul aplicat are calit��i de necontestat, dar este înc� departe de a fi o 
solu�ie cuprinz�toare. Managementul calit��ii presupune crearea de procedee �i 
metode de verificare, corectare �i îmbun�t��ire a calit��ii întregului ansamblu 
academic. 



 Redistribuirea anual� a resurselor materiale �i a logisticii universitare o 
consider�m ca o pârghie institu�ional� capabil� s� motiveze particip�ri 
performante atât pe plan �tiin�ific cât �i managerial. 
 Monitorizarea pierderilor pe parcursul studiilor precum �i pe parcursul 
form�rii postuniversitare o consider�m un indicator de calitate întrucât vizeaz� 
capacitatea de polarizare a interesului pe termen lung a tuturor celor ce vin în 
contact cu oferta educa�ional� propus� de F.I.H. 
 Un alt indicator al cre�terii calit��ii ar putea fi �i reducerea num�rului de 
specializ�ri, în baza c�rora s� se ofere un nivel ridicat de preg�tire 
profesional�, la o palet� larg� de solicit�ri dup� terminarea studiilor. 
 
12. STRATEGIA MANAGERIAL� 
 12.1. Stategia managerial� în F.I.H. în anul 2003 are ca obiectiv 
consolidarea celor dou� entit��i de sine st�t�toare, academic� �i administrativ�, 
care s� fie solid ancorate în realit��ile vie�ii universitare, pentru a 
profesionaliza actul de conducere. 
 Conducerea academic� are misiunea de a elabora �i evalua politicile �i 
strategiile de dezvoltare ale institu�iei �i de a stabili �i urm�ri obiectivele 
specifice ce deriv� din aceasta. 
 Conducerea administrativ� are rolul de a aplica politicile adoptate.  
 
 12.2. Separarea func�iilor academic� �i administrativ� este una din c�ile 
care permit modernizarea gestiunii facult��ii �i prin aceasta îi permite s� fac� 
fa�� evolu�iilor impuse de societate. Facultatea este un organism viu într-o lume 
în continu� schimbare. Trebuie optimizat� rela�ia dintre sfera academic� �i cea 
administrativ�. Cu toate c� cele dou� entit��i au scopuri �i obiective distincte, se 
impune a preciza care sunt obiectivele comune ale acestora : 
 - elaborarea unor politici autonome concertate cu calit��ile socio-
economice ale perioadei; 
 - perfec�ionarea sistemului �i capacit��ilor de conducere �i de 
administrare; 
 - o politic� academic� stabil� �i urm�rit� de conducerea facult��ii 
(decan, prodecan, �efi de catedre), având ca obiective: strategii privind 
structura �i con�inutul programelor de studiu, dezvoltarea cercet�rii �tiin�ifice, 
rela�iile cu mediul socio-economic, rela�iile interna�ionale, etc; 
 -g�sirea celor mai eficiente solu�ii pentru organizarea �i func�ionarea 
serviciilor administrative; 
 - gestionarea resurselor existente �i atragerea de noi fonduri; 
 -gestionarea personalului �i administrarea patrimoniului facult��ii; 
 Aplicarea la nivelul Consiliului F.I.H. a strategiei manageriale este 
caracterizat� prin stabilirea comisiilor menite s� lucreze pe direc�ii specifice: 



 - Comisia de strategie �i reform�, având ca sarcin� elaborarea planului 
strategic al facult��ii, urm�rirea modului de întocmire �i îndeplinire a Planului 
Opera�ional Anual al facult��ii; 
 - Comisia pentru resurse umane are ca atribu�ie elaborarea politicii de 
personal; 
 - Comisia pentru proces de înv���mânt, pentru planuri �i programe de 
înv���mânt, activitate didactic� �i probleme studen�e�ti; 
 - Comisia pentru cercetarea �tiin�ific�, are ca sarcin� coordonarea, 
stimularea �i dezvoltarea cercet�rii �tiin�ifice, menite s� confere facult��ii 
identitatea de institu�ie de cercetare �tiin�ific�; 
 - Comisia pentru resurse materiale �i financiare, cu dou� obiective: 
g�sirea de noi surse financiare pentru dezvoltarea procesului de înv���mânt �i 
folosirea acestora în contextul noilor principii de finan�are ale înv���mântului 
superior; 
 - Comisia pentru rela�ii interna�ionale �i imagine universitar�, care are 
ca sarcin� dezvoltarea rela�iilor academice cu universit��i din spa�iul Euro-
Atlantic, gestionarea programelor interna�ionale ale facult��ii �i promovarea 
imaginii institu�iei în mediul socio-economic din �ar� �i str�in�tate. 

 
12.3.Îndeplinirea rolului �i misiunii facult��ii depinde în foarte mare 

m�sur�  de modul cum se face recrutarea, selec�ia �i promovarea personalului  
academic. Fiecare etap� mai susmen�ionat� este coordonat� de Comisia de 
Resurse Umane a Consiliului F.I.H. pe baza unui regulament întocmit �i 
aprobat de Senatul U.P.T.. Catedrele, ca organisme implicate în selec�ia �i 
promovarea  cadrelor fac cunoscut tuturor solicitan�ilor condi�iile cerute de 
regulamentele în vigoare. Un mare accent se  pune pe numirea în comisiile de 
concurs a unor cadre didactice cu activitate profesional� deosebit�, cu prestigiu 
cunoscut �i recunoscut de toat� comunitatea universitar�. Se respect� întru-totul 
cerin�ele impuse de Statutul Personalului Didactic. 
  

12.4 Se va pune în continuare accent pe îmbun�ta�irea calit��ii actului 
formativ �i a individualiz�rii preg�tirii studen�ilor prin optimizarea num�rului 
de ore în planurile de înv���mânt, extinderea formelor interactive, ceea ce va 
conduce la diminuarea posturilor didactice, fapt ce va avea influen�e benefice �i 
asupra modului de gospod�rire a resurselor financiare alocate pentru salarii. 
Aceea�i politic� de optimizare se va reg�si �i în gestionarea resurselor umane 
din aparatul administrativ. 

 
 
                            Biroul Executiv al Consiliului Profesoral 

                     DECAN, 
                                                          Conf.dr.ing. RUSU NICOLAE 
 



 
ANEXA 1.1 
 

        
SITUA�IA NUM�RULUI FIZIC  AL STUDEN�ILOR UPT   F�R� TAX�  LA DATA DE 1 IANUARIE 2002 

                
                

Nr. crt. Domenii fundamentale (grupare 
CNFIS) 

Tehnic Arhitec- 
tur� 

Agrono-
mic 

Stiinte Matematici 
si 

matematici 
aplicate 

Socio-
uman 

Psiho
logie 

Medicina Econ
. 

Teatru 
Film 

Muzica Sport TOTAL 

                

  Domenii (clasificare MEN) (6+9+13+21+22+
23+24+25+32+39) 

2 (1+36) (7+8+10+18+
19+20) 

29 (15+16+ 
26+27+37+40
+42+43+44) 

(5+34) (14+30+31+38) (11+17
+28+35

) 

3 33 12  

            4    
A  B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  CURSURI DE ZI –total,                        

din care: 
728 0  0  0   0    728 

 a) invatamant forma lung� 582 0  0  0   0    582 

 b)  Colegii 121 0  0  0   0    121 
 c)  studii aprofundate+master 25 0  0  0   0    25 
 d)  studii aprofundate+master integral in  

limbi moderne de mare circulatie 
internationala(engl., franc., germana) 

0 0  0  0   0    0 

 e)  studii de specialitate  integral in  limbi 
moderne de mare circulatie internation 
(engl., franc., germana) 

0 0  0  0   0    0 

 f)  studii de specialitate in limba maghiara 0 0  0  0   0    0 

 g)  studii de specialitate in limbi de circulatie 
restransa (rare), altele decat limbile 
engleza, franceza, maghiara si germana 

0 0  0  0   0    0 



 h) studii in afara localitatii de rezidenta a 
universitatii 

0 0  0  0   0    0 

 i) extensie universitara (in afara tarii) 0 0  0  0   0    0 
 j) studenti cu frecventa redusa 0 0  0  0   0    0 

2  CURSURI SERALE 0 0  0  0   0    0 
3  CURSURI FARA FRECVENTA 0 0  0  0   0    0 
4  DOCTORAT ZI (în stagiul de 4 ani) 0 0  0  0   0    0 
5  DOCTORAT F.F.(în stagiul de 6 ani) 8 0  0  0   0    8 
6  REZIDENTIAT IN CICLUL I, din 

care 
0 0  0  0   0    0 

                - anul I 0 0  0  0   0    0 
               - anul II 0 0  0  0   0    0 

7  GRADE DIDACTICE PREUNIV. 0 0  0  0   0    0 
8  AN PREGATITOR 0 0  0  0   0    0 

9  SEMINAR PEDAGOGIC 0 0  0  0   0    0 
           
           
           

 



ANEXA 1.2. 
 
  SITUATIA numarului fizic al studentilor si altor participanti fara taxa la procesul de invatamant, in cadrul duratei de studii stabilite prin lege,

 la 1 ianuarie 2003 
 Nr. 

crt. 
Domenii fundamentale (grupare CNFIS) Tehnic Arhitec

tura 
Agronomi

c 
Stiinte Matemati

ci si 
matemati
ci aplicate 

Socio-
uman 

Psihologie Medicina Economic Teatru si 
interpretare 

muzicala (canto 
si instrumente) 

Film Muzica- Sport 

               arta  

   Domenii (clasificare MEN) (6+9+13+2
1+22+23+
24+25+32
+39+45) 

2 (1+36) (7+8+10+  
18+19+20) 

29 (15+16+26+2
7+37+40+  
42+43+44) 

(5+34) (14+30+31+3
8) 

(11+17+28+3
5) 

4+33 4 33 12 

               3  
 A  B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 1  CURSURI DE ZI –total,                                      
din care: 

857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  a) invatamant forma lunga 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  b)  colegii 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  c)  studii aprofundate + masterat 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  d)  studii aprofundate + masterat integral in limbi 

moderne de mare circulatie internationala 
(engleza, franceza, germana) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  e)  studii de specialitate integral in limbi moderne 
de mare circulatie internationala (engleza, 
franceza, germana) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  f)  studii de specialitate in limba maghiara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  g)  studii de specialitate in limbi de circulatie 
restransa (rare), altele decat limbile engleza, 
franceza, maghiara si germana) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  h) studii in afara localitatii de rezidenta a 
universitatii 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  i) studii in extensie universitara (in afara tarii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



  j) studii aprofundate/masterat in extensie 
universitara (in afara tarii) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  k) studenti cu frecventa redusa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2  CURSURI SERALE  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 3  CURSURI FARA FRECVENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 4  DOCTORAT ZI (în stagiul de 4 ani), din care 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    -anul I si II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    -anul III si IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 5  DOCTORAT F.F.(în stagiul de 6 ani) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 6  REZIDENTIAT IN CICLUL I, din care 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                 - anul I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                - anul II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 7  GRADE DIDACTICE PREUNIV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 8  AN PREGATITOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9  SEMINAR PEDAGOGIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 



  
  
ANEXA  2.1.SITUATIA numarului fizic al studentilor si altor participanti cu taxa la procesul de invatamant, in cadrul duratei de 

studii stabilite prin lege, la 1 ianuarie 2002  
 

Nr. crt. Domenii fundamentale (grupare CNFIS) Tehnic Arhitectura Agronomic Stiinte Matematici si 
matematici 

aplicate 

Socio-
uman 

Psihologie Medicina Economic Teatru si 
interpretare 

muzicala 
(canto si 

instrumente) 

Film Muzica- 
arta 

  Domenii (clasificare MEN) (6+9+13+2
1+22+23+
24+25+32
+39+45) 

2 (1+36) (7+8+10+  
18+19+20) 

29 (15+16+26
+27+37+4

0+  
42+43+44) 

(5+34) (14+30+31+3
8) 

(11+17+28+35
) 

4+33 4 33 

              3 
A  B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  CURSURI DE ZI –total,                                      
din care: 

117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 a) invatamant forma lunga 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 b)  colegii 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 c)  studii aprofundate + masterat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 d)  studii aprofundate + masterat integral in limbi 

moderne de mare circulatie internationala 
(engleza, franceza, germana) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 e)  studii de specialitate integral in limbi moderne 
de mare circulatie internationala (engleza, 
franceza, germana) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 f)  studii de specialitate in limba maghiara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 g)  studii de specialitate in limbi de circulatie 
restransa (rare), altele decat limbile engleza, 
franceza, maghiara si germana) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 h) studii in afara localitatii de rezidenta a 
universitatii 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 i) studii in extensie universitara (in afara tarii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 j) studii aprofundate/masterat in extensie 
universitara (in afara tarii) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 k) studenti cu frecventa redusa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2  CURSURI SERALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3  CURSURI FARA FRECVENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4  DOCTORAT ZI (în stagiul de 4 ani), din care 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   -anul I si II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   -anul III si IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5  DOCTORAT F.F.(în stagiul de 6 ani) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6  REZIDENTIAT IN CICLUL I, din care 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                - anul I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               - anul II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7  GRADE DIDACTICE PREUNIV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8  AN PREGATITOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9  SEMINAR PEDAGOGIC 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10  INVATAMANT LA DISTANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11  STUDII ACADEMICE 

POSTUNIVERSITARE 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12  STUDII POSTUNIVERSITARE DE 
SPECIALIZARE 

133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13  CURSURI DE PERFECTIONARE 
POSTUNIVERSITARE 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXA  2.2.SITUATIA numarului fizic al studentilor si altor participanti cu taxa la procesul de invatamant, in cadrul duratei de 
studii stabilite prin lege, la 1 ianuarie 2003  

  

Nr. crt. Domenii fundamentale (grupare CNFIS) Tehnic Arhitectura Agronomic Stiinte Matematici si 
matematici 

aplicate 

Socio-
uman 

Psihologie Medicina Economic Teatru si 
interpretare 

muzicala 
(canto si 

instrumente) 

Film Muzica- 
arta 

Sport

  Domenii (clasificare MEN) (6+9+13+2
1+22+23+
24+25+32
+39+45) 

2 (1+36) (7+8+10+  
18+19+20) 

29 (15+16+26
+27+37+4

0+  
42+43+44) 

(5+34) (14+30+31+3
8) 

(11+17+28+35
) 

4+33 4 33 12 

              3  
A  B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1  CURSURI DE ZI –total,                                      
din care: 

119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 a) invatamant forma lunga 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 b)  colegii 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 c)  studii aprofundate + masterat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 d)  studii aprofundate + masterat integral in limbi 

moderne de mare circulatie internationala 
(engleza, franceza, germana) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 e)  studii de specialitate integral in limbi moderne 
de mare circulatie internationala (engleza, 
franceza, germana) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 f)  studii de specialitate in limba maghiara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 g)  studii de specialitate in limbi de circulatie 
restransa (rare), altele decat limbile engleza, 
franceza, maghiara si germana) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 h) studii in afara localitatii de rezidenta a 
universitatii 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 i) studii in extensie universitara (in afara tarii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 j) studii aprofundate/masterat in extensie 
universitara (in afara tarii) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 k) studenti cu frecventa redusa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



2  CURSURI SERALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3  CURSURI FARA FRECVENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4  DOCTORAT ZI (în stagiul de 4 ani), din care 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   -anul I si II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   -anul III si IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5  DOCTORAT F.F.(în stagiul de 6 ani) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6  REZIDENTIAT IN CICLUL I, din care 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                - anul I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               - anul II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7  GRADE DIDACTICE PREUNIV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8  AN PREGATITOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9  SEMINAR PEDAGOGIC 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10  INVATAMANT LA DISTANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11  STUDII ACADEMICE 

POSTUNIVERSITARE 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12  STUDII POSTUNIVERSITARE DE 
SPECIALIZARE 

138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13  CURSURI DE PERFECTIONARE 
POSTUNIVERSITARE 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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                              ANEXA 4 
 
 
 
 

SITUA�IA CU POSTURI �I PERSONAL DIDACTIC 
LA DATA DE  01.01.2003 

 
 
 
 
1. Num�r total de posturi didactice  85 

2.Num�r de posturi didactice ocupate de 

TITULARI 

 62 

TOTAL, profesori �i conferen�iari  15 

                 Din care: Profesori 3 

 Conferen�iari 12 

3.Num�rul personalului didactic sub 35 de ani  34 

Num�rul personalului didactic cu gradul 

�tiin�ific de doctor 

 22  

 
                      RECAPITULATIA 

     Anexa 4 a 
POSTURILOR DIDACTICE 

OCUPATE SI VACANTE  
 PE  DEPARTAMENTE , CATEDRE 
SI   FACULTÃTI  

             ÎN ANUL UNIVERSITAR 
   

    2002/2003 
 
   

Nr. 
crt. 

Fcultatea/ 
departament/ catedra  

Nr. total 
posturi 
2001/02 
 

Nr.total 
posturi 
2001/02 

din care: 
 

Prof
. 

din care: 
       

Conf. din care: 
 

S.L. din care: 
 

Asis
.        

    o. v. T o. v. T o. v. T o. v. 
0              1 2   3   4   5   6 7 8 9 10 11 12 13 14   15
1. C.Electrotehnicã 30 32 17 15 1 - 1 5 5 - 15 6 9 
2. C.Mecanicã 21 23 18 5 2 2 - 3 3 - 8 5 3 
3. C.Metalurgie 27 30 24 6 2 1   1 4 4 - 17 13 4 
 TOTAL 

ING.HUNEDOARA 
78 85 59 26 5 3   2 12 12 -  40 24 16 
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ANEXA 4b 
 
SITUA�IA POSTURILOR PENTRU PERSONALUL AUXILIAR DIDACTIC 

�I NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV) – 01 ianuarie 2003 
Nr. 
Crt. 

Facultatea/ 
Departamentul 

Num�r  
posturi 

Din care: 

   Didactic 
Auxiliar 

art.6 L.128/97

Nedidactic 
(administrativ)

 
1 INGINERIE HUNEDOARA 46 16 30 

ANEXA 3.1.2.                        Cifrele de �colarizare propuse  
pentru anul univ. 2003-04 

 

A. Înv���mânt universitar de lung� durat�                                          

Cifra de 
�colarizare 

subven�ionat�  
de la 

buget 

Cifra de 
�colarizare cu tax� 

N
r. 

crt. 

Facultatea 
/ 

Departame
ntul  

Domeniul 
 �i  

Specializarea de referin�� 

Zi  Zi FR ID 
0

1 
02 03 04 05 

Domeniul: INGINERIE 
ELECTRIC� 

Total: 
→ 

• Electromecanic� 

30 
 

30 

15 
 

15 

- - 

         Domeniul: �TIIN�E  APLICATE 
•  
 

Total 
→ 

30 15 - - 

• Informatic� industriaal� 30 15 - - 

Domeniul: INGINERIE 
ECONOMIC� 

Total: 
→ 

• Inginerie economic� în domeniul mecanic 
• Inginerie economic� în industria chimic� �i de 

materiale 

60 30 - - 

Domeniul : INGINERIE 
MECANIC� 

Total: 
→ 

• Autovehicole rutiere 

30 
 

30 

10 
 

10 

- - 

Domeniul:INGINERIA 
MATERIALELOR 

Total: 
→ 

0
9 

Facultatea 
de Inginerie din 

Hunedoara 

• Ingineria proceselor metalurgice 
• Ingineria proces�rii materialelor 

50 20 - - 

TOTAL→→→→ 185 80 - - 
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B. Înv���mânt universitar de scurt� durat� 

 

Cifra de �colarizare  
Nr. 
crt. 

Facultatea / 
Departamentul/ 

Colegiul 

Domeniul 
 �i  

Specializarea de referin�� 

subven�ionat
� 

 de la buget 

cu 
tax� 

01 02 03 04 
Domeniul: ELECTRONIC� Tot

al: 
→ 

• Electronic� aplicat� 

25 15 

Domeniul: AUTOMATIZ�RI �I 
TEHNIC� DE CALCUL 

Tot
al: 
→ 

• Tehnic� de calcul 

25 15  
08 

Facultatea de 
Inginerie din 
Hunedoara 

                                                                      
TOTAL→→→→ 

55 30 

 
*) Dac� se va ob�ine autorizarea de func�ionare pt. Specializarea de lung� durat�, atunci va func�iona doar 

aceasta, specializarea de scurt� durat� urmând s� intre în lichidare ; altfel, va func�iona, în continuare,  
specializarea de scurt� durat�. 

 
C. Înv���mânt postuniversitar 

 

Cifra de �colarizare  
subven�ionat� de la buget 

Cifra de �colarizare 
 cu tax� 

Studii 
aprofundate  

�i 
 Masterat 

Doctorat 
 cu frecven�� 

Doctorat  
f�r� 

frecven�� 

Studii 
aprofundate  

�i 
 Masterat 

Doctorat  
cu 

frecven�� 

Doctorat  
f�r� 

frecven�� 

15 
 

2 7 5 1 2 
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ANEXA 3.2. 
 
 
 

FORMAREA CONTINU� 
în cadrul Departamentului de Educa�ie Permanent� 

Situa�ia actual� �i de perspectiv� 
 
 
Nr. 
Crt. 

An / Indicatori 2002 2003 

1. Cursuri postuniversitare 2 1 

2. Cursuri de perfec�ionare 3 3 

4. Cursuri sub egida CISCO Local 

Academy 

0 1 

6. Propuneri de proiecte (promotor sau 

partener) 

0 2 

7. Colabor�ri cu alte structuri din UPT 1 2 

8. Num�r de cursan�i 133 138 

9. Firme – clien�i principali 1 2 

10. Publica�ii cofinan�ate – c�r�i, cursuri, 

monografii, tratate 

2 3 

12. Total încas�ri (mil.lei) 925 960 
 

ANEXA  5a 
 

STRUCTURA ÎNV���MÂNTULUI DOCTORAL 
- situa�ia actual� - 

2003 
 

Nr. 
crt. 

Facultatea Domeniul 
fundamental 

Domeniul de 
doctorat 

Forma de studii, durata studiilor 

    cu frecv. 
4 ani 

f�r� frecv. 
8 ani 

Total 

1. Facultatea de 
Inginerie 
Hunedoara 

�tiin�e inginere�ti �tiin�a materialelor - 
 

9 
 

 

9 
 
 

  TOTAL  - 9 9 
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ANEXA  5b 
 
 

STRUCTURA ÎNV���MÂNTULUI DOCTORAL 
- situa�ia de perspectiv� - 

2003 
 

Nr. 
crt. 

Facultatea Domeniul 
fundamental 

Domeniul de 
doctorat 

Forma de studii, durata studiilor 

    cu frecv. 
4 ani 

f�r� frecv. 
8 ani 

Total 

9. Facultatea de 
Inginerie 
Hunedoara 

�tiin�e inginere�ti �tiin�a materialelor 3 7 10 

 TOTAL   3 7 10 
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Serviciul Financiar Contabilitate   Anexa 14a 
      
      

BUGETUL DE VENITURI �I CHELTUIELI    
pe anul 2001    

      
    - mii lei -  

Nr. Nr.   Valoarea  
crt. rd. Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Realizat 
0 1 2 3 4 5 

I. 01 VENITURI   din care:  21.699.706 22.025.728 
1. 02 Venituri proprii  din care:     (rd.03 - rd.10) 23.03.10 17.958.010 17.919.818 
 03 a) excedent al anului precedent  334.227 334.227 
 04 b) finantarea de baza 23.03.17 12.608.424 12.608.424 
 05 c) taxe si activitati desfasurate de institut 23.03.11 4.100359 4.100.359 
 06 d) contracte de cercetare stiintifica 23.03.14 645.000 641.294 
 07 e) venituri proprii din camine si cantine: 23.03.08 - - 
          - din hrana 23.03.08.01 - - 
          - din regie de camine si cantine 23.03.08.02 - - 
 08 f) venituri din microproductie 23.03.19 95.000 94.521 
 09 g) alte venituri  23.03.23 - - 
 10 h) donatii si sponsorizari 23.03.24 145.000 140.993 

2. 11 Alocatii de la bugetul de stat   pentru:  23.03.18 2.477.696 2.811.910 
 12 a) excedent al anului precedent  - 334.214 
 13 b) reparatii capitale 23.03.18.01 - - 
 14 c) subventii pentru camine si cantine 23.03.18.02 - - 
 15 d) dotari si alte investitii 23.03.18.03 - - 
 16 e) burse 23.03.18.04 2.332.496 2.332.496 
 17 f) alte forme de protectie sociala a studentilor 23.03.18.05 20.200 20.200 
 18 g) realizarea unor obiective de investitii 23.03.18.06 125.000 125.000 
 19 h) realizarea unor proiecte cofinantate (BM) 23.03.18.07 - - 
 20 i) realizarea unor proiecte cofinantate (BCUM)  23.03.18.08 - - 

3. 21 Finantarea externa a proiectelor (BM) 23.20.21 1.294.000 1.294.000 
4. 22 Finantarea externa a proiectelor (BCUM) 23.03.20 - - 
II. 23 CHELTUIELI  din care:   20.062.928 18.220.561 
1. 24 Cheltuieli pentru activitatea de baza 57.03.10 16.708.424 15.043.422 
 25     a) cheltuieli din venituri proprii 57.03.01 4.100.000 3.696.572 
 26     b) cheltuieli din finantarea de baza 57.03.02 12.608.424 11.346.850 

2. 27 Cheltuieli din sponsorizare 57.03.24 140.993 109.438 
3. 28 Cheltuieli penru activitatea de cercetare 57.03.11 641.294 512.811 
4. 29 Cheltuieli din alocatii de la bugetul de stat 57.03.12 2.477.696 2.477.696 
 30 Cheltuieli pentru reparatii capitale 57.03.12.1 - - 
 31 Cheltuieli pentru camine si cantine 57.03.12.2 - - 
 32 Cheltuieli pentru dotari si alte investitii 57.03.12.3 - - 
 33 Cheltuieli pentru burse 57.03.12.4 2.332.496 2.332.496 
 34 Cheltuieli pentru alte forme de protectie sociala 57.03.12.5 20.200 20.200 
 35 Cheltuieli pentru obiective de investitii 57.03.12.6 125.000 125.000 
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 36 Cheltuieli pentru proiecte cofinantate (BM) 57.03.12.7 - - 
 37 Cheltuieli pentru proiecte cofinantate (BCUM) 57.03.12.8 - - 

5. 38 Cheltuieli pentru microproductie 57.03.13 94.521 77.194 
6. 39 Cheltuieli pentru camine si cantine  57.03.14 - - 
7. 40 Cheltuieli proiecte finantare externa (BM) 57.03.15 - - 
8. 41 Cheltuieli proiecte finantare externa (BCUM) 57.03.16 - - 
      

 
 
 
 
 
 
     Anexa 14b 
Serviciul Financiar Contabilitate    

      
      

BUGETUL DE VENITURI �I 
CHELTUIELI 

   

pe anul 2002    
( provizoriu )    

      
    - mii lei -  

Nr. Nr.   Valoarea  
crt. rd. Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Realizat 
0 1 2 3 4 5 

I. 01 VENITURI   din care:  24.789.000 0 
1. 02 Venituri proprii  din care:     (rd.03 - rd.10) 23.03.10 20.795.000 0 
 03 a) excedent al anului precedent  -  
 04 b) finantarea de baza 23.03.17 15.000.000  
 05 c) taxe si activitati desfasurate de institut 23.03.11 5.000.000  
 06 d) contracte de cercetare stiintifica 23.03.14 650.000  
 07 e) venituri proprii din camine si cantine: 23.03.08 - 0 
          - din hrana 23.03.08.01 -  
          - din regie de camine si cantine 23.03.08.02 -  
 08 f) venituri din microproductie 23.03.19 95.000  
 09 g) alte venituri  23.03.23 -  
 10 h) donatii si sponsorizari  50.000  

2. 11 Alocatii de la bugetul de stat   pentru:  23.03.18 2.695.000 0 
 12 a) excedent al anului precedent  -  
 13 b) reparatii capitale 23.03.18.01 -  
 14 c) subventii pentru camine si cantine 23.03.18.02 -  
 15 d) dotari si alte investitii 23.03.18.03 -  
 16 e) burse 23.03.18.04 2.500.000  
 17 f) alte forme de protectie sociala a studentilor 23.03.18.05 25.000  
 18 g) realizarea unor obiective de investitii 23.03.18.06 170.000  
 19 h) realizarea unor proiecte cofinantate  23.03.18.07 -  

3. 20 Sume din finantarea externa a proiectelor 23.03.20 1.299.000  
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II. 21 CHELTUIELI   din care:   (21+24+25+33+34+35) 23.089.000 0 
1. 22 Cheltuieli pentru activitatea de baza 57.03.10 19.000.000 0 
 23     a) cheltuieli din venituri proprii 57.03.01 4.000.000  
 24     b) cheltuieli din finantarea de baza 57.03.02 15.000.000  

2. 25 Cheltuieli penru activitatea de cercetare 57.03.11 650.000  
3. 26 Cheltuieli din alocatii de la bugetul de stat 57.03.12 2.695.000 0 
 27 Cheltuieli pentru reparatii capitale 57.03.12.1 -  
 28 Cheltuieli pentru camine si cantine 57.03.12.2 -  
 29 Cheltuieli pentru dotari si alte investitii 57.03.12.3 -  
 30 Cheltuieli pentru burse 57.03.12.4 2.500.000  
 31 Cheltuieli pentru protectie sociala studenti 57.03.12.5 25.000  
 32 Cheltuieli pentru obiective de investitii 57.03.12.6 170.000  
 33 Cheltuieli pentru proiecte cofinantate (alocatii) 57.03.12.7 -  

4. 34 Cheltuieli pentru microproductie 57.03.13 95.000  
5. 35 Cheltuieli pentru camine si cantine  57.03.14 -  
6. 36 Cheltuieli pentru proiecte din finantare externa 57.03.15 1.299.000  
      

 

 
 
 


