PLAN MANAGERIAL
pentru Facultatea de Arhitectură şi Urbanism
din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca
pentru perioada 2016 - 2020

Viziunea de dezvoltare a facultății
Perioada mandatului 2016-2020 se anunţă a fi una plină de provocări, în
contextul unor preconizate schimbări ale mediului economic şi social în general, dar şi
specifice învăţământului superior de arhitectură din România.
Ceea ce propunem ca vizune porneşte de la necesitatea de a defini care este
rolul şi identitatea Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism din cadrul Universităţii Tehnice
din Cluj-Napoca. Răspunsul la aceste chestiuni va trebui reflectat în toate
componentele care definesc activităţile desfăşurate în cadrul facultăţii.
Prioritățile de dezvoltare ale facultății
Prioritatea va fi activitatea didactica – pilon principal al viziunii de dezvoltare – si
elementele care tin de perfectionarea, adaptarea si modernizarea acesteia. In stransa
corelare cu activitatea didactica trebuie sa asiguram elementele pentru incurajarea
dezvoltarii activitatilor de cercetare, in special cercetarea integrata, de grup si
fundamentala – in colective multidisciplinare. Totodata, pentru realizarea obiectivelor
legate de activitatile didactice si de cercetare se impune o reglare a mecanismelor de
comunicare cu studentii, cadrele didactice, conducerea universitatii precum si cu
facultatile din cadrul UTC-N dar si cu alte facultati de profil din tara si strainatate.
Principiile care stau la baza procesului de guvernanță și luare a deciziilor
Principiul de baza al procesului de guvernanţă va fi cel al participării generalizate
active şi implicate.
La baza luării deciziilor - element esenţial al procesului de guvernanţă – va sta
consultarea tuturor persoanelor (cadre didactice, studenţi, personal administrativ) care
vor participa sau vor fi implicate în activităţile generate de respectivele decizii. Astfel se
va institui o modalitate generalizată de comunicare concretizată prin distribuirea
materialelor prin poşta electronică, solicitarea de propuneri, sugestii legate de toate
problemele curente şi dezbaterea acestora. Materialele rezultate în urma dezbaterilor
for fi prezentate Consiliului Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism care va adopta prin vot
hotărâri, conform legislaţiei în vigoare.
Indicatorii de progres, ţintele planificate aferente fiecărui indicator de progres
sunt prezentate în continuare sub forma unei organizări pe tipuri de activităţi: didactică,
de cercetare, resurse umane, relaţia cu studenţii, realtii cu entităţi din afara facultăţii.
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A. Activitatea didactică / Măsuri propuse pentru îmbunătăţirea calităţii studiilor de
licenţă/masterat de arhitectură
A.1.
Proiect/acţiune FAU: Revizuirea Planului de învăţământ al FAU. Acţiunea se va desfăşura în etape.
Prima etapă este modificarea Planului de învăţământ pentru anul VI. A două etapă este modificarea
Planului de învăţământ pentru un an sau doi ani de studii (în urma unei analize împreună cu cadrele
didactice). Etapa a treia este implementarea unei revizuiri pentru toţi anii de studii. Acţiunea este
continuă, în sensul că revizuirea se va opera de câte ori este necesară pentru adaptarea la cerinţele de la
momentul respectiv.
Termene de realizare: Prima etapă: 2016-2017. A două etapă: 2017-2018. A treia etapă: 2018-2019.
Rezultate estimate la final: Adaptarea absolvenţilor FAU la exigenţele pieţei într-o perioada cât mai scurtă
Indicatori de măsurare a rezultatelor: Reacţia agenţilor economici legată de pregătirea şi puterea de
adaptare a absolvenţilor FAU
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: Resurse solicitate rectorului: -

A.2.
Proiect/acţiune FAU: Analiza şi revizuirea (dupa caz) a programelor analitice cu titularii disciplinelor, în
grupuri de lucru constituite după specificul disciplinelor organizate pe domenii pentru a realiza o corelare
logică şi graduală a conţinutului materiei predate şi eliminarea suprapunerii de informaţii. Aceste
demersuri se pot concretiza în prezentarea disciplinelor grupate pe domeniu, cu programe analitice
extrase din fişele disciplinelor, pentru intreagă perioada de şcolarizare.
Termene de realizare: Prima etapă: 2016-2017. Etape următoare: permanent.
Rezultate estimate la final: Ordonarea conţinutului disciplinelor, eliminarea suprapunerilor – şi în final
reducerea timpului pentru predarea materiei în favoarea alocării de resurse mai mari pentru fixarea
elementelor esenţiale.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: Posibilitatea de comparare a planurilor de învăţământ grupate pe
specific. Posibilitatea de evaluare a răspunsului (feed-back) din partea studenţilor şi a absolvenţilor.
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: Resurse solicitate rectorului: -

A.3.
Proiect/acţiune FAU: În corelare cu măsura precedentă – adică cea de actualizare a programelor analitice
în vederea eliminării suprapunerilor – este necesară şi o modernizare a conţinutului materiei predate,
adică o adaptare la realităţile de azi. Va fi, astfel, posibil ca unele părţi de materie să fie înlocuite sau să
fie eliminate.
Tot în sensul modernizării cursurilor şi a activităţilor practice propun următoarele măsuri:
a) Încurajarea cadrelor didactice de a promova sistemul degrevărilor pe parcursul semestrului;
b) Încurajarea desfăşurării lucrărilor în cadrul şcolii, în perioada desemnată pentru acestea,
pentru mai multe grupe în acelaşi timp, pentru o perioada de 2-4 ore– astfel este timp suficient
pentru a redacta o lucrare în întregime, de a o preda la sfârşitul intervalului, iar studenţii nu
trebuie să petreacă timp suplimentar în afara programului şcolar. Acest sistem este aplicabil la
disciplinele care au lucrări tehnice precum elemente de construcţii, detalii, dar şi la alte discipline.
c) Corelarea diverselor discipline practice pe perioada anului universitar.
Termene de realizare: permanent
Rezultate estimate la final: acumularea cunoştiinţelor de către studenţi mai rapid şi eficient; posibilitatea
mai bună de adpatare a studenţilor la cerinţele pieţei muncii.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: Feed-back din partea absolvenţilor şi a angajatorilor.
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: Resurse solicitate rectorului: modernizarea bazei materiale – în special dotarea cu tehnică de calcul
(computere şi programe adecvate, reţele performanţe, spaţii destinate acestor activităţi,etc.)

A.4.
Proiect/acţiune FAU: Elaboarea unor proiecte pentru: amenajarea exterioară a spaţiilor aferente
clădirilor din proprietatea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (proiecte realizate în colaborare cu
studenţi sau cadre didactice ale altor facultăţi din UTCN precum Facultatea de Instalaţii, Facultatea de
Construcţii): realizarea sistemelor de ventilare ale spaţiilor de învăţământ ale clădirilor din propietatea
UTCN; refatadizarea unor clădiri ale UTCN; amenajarea interioară a spaţiilor din clădirile UTCN.
Termene de realizare: permanent
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Rezultate estimate la final: rezultate concrete în cazul executării lucrărilor propuse prin proiecte.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: rezultatele obţinute la competiţii sau rezultatele concrete obţinute în
urmă punerii în opera a proiectelor.
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: după caz.
Resurse solicitate rectorului: resurse financiare necesare punerii în opera a proiectelor propuse pentru
clădirile sau spaţiile exterioare ale UTCN.

A.5.
Proiect/acţiune FAU: Încurajarea înfiinţării unor noi cercuri ştiinţifice, recompensarea cadrelor
didactice care demarează aceste demersuri şi a studenţilor care participă.
Termene de realizare: permanent.
Rezultate estimate la final: comunicări ştiinţifice, expoziţii, publicaţii.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: numărul şi calitatea rezultatelor (inclusiv aprecieri obţinute din
exteriorul FAU)
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: după caz.
Resurse solicitate rectorului: resurse materiale, logistice sau de spaţiu, ori premii, după caz.

A.6.
Proiect/acţiune FAU: Completarea şi actualizarea fişelor de disciplină. Realizarea unor materiale care
să prezinte disciplinele (şi fişele acestora) grupate pe domenii, care vor urmări conţinutul şi dezvoltarea
programei pentru toţi anii de studiu; aceste materiale vor trebui prezentate atât în limba română cât şi în
limba engleză.
Termene de realizare: permanent.
Rezultate estimate la final: realizarea unui tablou general al conţinutului materiilor predate în FAU,
posibilitatea de a oferi o deschidere spre exterior (în ţară şi în afară ei) pentru a se obţine o vizibilitate mai
bună şi astfel o actractivitate sporită şcolii de arhitectură.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: în funcţie de numărul de accesări a secţiunii din site-ul FAU.
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: Resurse solicitate rectorului: -

A.7.
Proiect/acţiune FAU: Se impune implementarea unei proceduri specifice învăţământului de arhitectură
pentru evaluarea activităţii academice şi de cercatare. În acest sens voi propune înfiinţarea unui grup
de lucru care să aibă acest obiectiv. Va rezulta un document-cadru numit „Procedura de evaluare a
activităţii academice şi de cercetare a FAU-UTCN”, Ca urmare a acestei proceduri activitatea cadrelor
didactice va fi evaluată, iar rezultatele pozitive vor fi publicate. Această acţiune se doreşte a fi una
pozitivă, adică de evidentiere a rezultatelor de excepţie; pentru sprijinirea şi stimularea acestor rezultate
voi propune acordarea de premii.
Termene de realizare: 2017-2018.
Rezultate estimate la final: Procedura de evaluare a activităţii academice şi de cercetare a FAU.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: indicatorii stabiliţi prin intermediul Procedurii.
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: Resurse solicitate rectorului: Fond de premiere pentru rezultate deosebite.

A.8.
Proiect/acţiune FAU: Publicarea Raportului decanului privind evaluarea cadrelor didactice de către
studenţi pe site-ul FAU UTCN. Voi reformula Raportul decanului în funcţie de viitoarele evaluări ale
studenţilor.
Termene de realizare: permanent.
Rezultate estimate la final: posibilitatea de vizualizare a rezultatelor evaluărilor.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: adaptarea la cerinţe prin eliminarea aspectelor deficitare.
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: Resurse solicitate rectorului: -

B. Activitatea de cercetare
B.1.
Proiect/acţiune FAU: Sprijinirea înființării Institutului de cercetare interdisciplinară. Facultatea de
Arhitectură şi Urbanism a participat activ şi consistent la demersurile necesare înfiinţării Institutului de
3

cercetare interdisciplinară prin elaborarea Planului urbanistic de detaliu şi a studiului de fezabilitate pentru
clădirea destinată acestui institut. În continuare vom participa activ atunci când vom fi solicitaţi.
Termene de realizare: conform progamarii rectorului.
Rezultate estimate la final: înfiinţarea Institulului.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: conform metodologiei stabilită de rector.
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: Resurse solicitate rectorului: -

B.3.
Proiect/acţiune FAU: Facultatea de Arhitectură este organizatoarea colocviului internaţional „Questions”
din anul 2011. Vom continua sprijinirea organizării acestei manifestări care poate va deveni, în viitor, mai
cunoscută şi apreciată. În acest sens vom iniţia demersuri în scopul de a promova şi creşte participarea
(naţională şi internaţională). De asemenea vom analiza posibilitatea înfiinţării unui nou colocviu
internaţional sau a unei conferinţe internaţionale în perioada de început a anului universitar.
Termene de realizare: anual.
Rezultate estimate la final: creşterea vizibilităţii şi a prestigiului facultăţii şi universităţii.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: numărul de participanţi şi volumele publicate.
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: după caz.
Resurse solicitate rectorului: resurse necesare promovării şi susţinerii organizării conferinţelor.

B.4.
Proiect/acţiune FAU: Susținerea participării universității la proiectul de dezvoltare a parcului de cercetare
Tetapolis, precum și la dezvoltarea proiectului Cluj Innovation City. Facultatea de Arhitectură şi Urbanism
poate poate participa activ prin proiecte de urbanism şi arhitectură la dezvoltarea infrastructurii necesare
acestor proiecte.
Termene de realizare: conform solicitărilor.
Rezultate estimate la final: realizarea investiţiilor.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: obţinerea avizelor, autorizaţiilor, etc.
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: după caz.
Resurse solicitate rectorului: după caz.

B.5.
Proiect/acţiune FAU: Asumarea unui rol activ al universităţii noastre în relaţia cu mediul economico-social.
Cadrele didactice ale Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism sunt, în mare parte, angrenate în relaţii cu
diferite organizaţii economice din exteriorul universităţii. Expertiza şi competenţa acumulată poate fi
folosită şi în implicarea prin proiecte interne sau externe intermediate de universitate.
Termene de realizare: permanent.
Rezultate estimate la final: proiecte derulate prin intermediul universităţii.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: finalizarea proiectelor şi implementarea acestora.
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: după caz.
Resurse solicitate rectorului: după caz.

C. Dezvoltarea și susținerea resursei umane
C.1.
Proiect/acţiune FAU: Analiza situaţiei actuale a resursei umane. Stabilirea unor criterii specifice Facultăţii
de Arhitectură în vederea promovării cadrelor didactice cu scopul de a asigura o mai bună calitate a
actului didactic şi, de asemnea, a unei performanţe academice şi ştiinţifice mai ridicate.
Încurajarea cadrelor didactice de a desfăşura activităţi de autoperfecţionare continuă şi de a prezenta
aceste activităţi periodic.
Termene de realizare: anual.
Rezultate estimate la final: creşterea calităţii şi performanţei academice şi ştiinţifice.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: rezultate obţinute de cadrle didactice în domeniul academic şi
ştiinţific.
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: Resurse solicitate rectorului: -
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C.2.
Proiect/acţiune FAU: În corelare cu punctul anterior propun şi următoarele măsuri care vor fi luate în
calcul pentru promovarea cadrelor didactice pentru posturile de conferenţiar şi profesor:
a) Încurajarea cadrelor didactice de a acumula puntajul necesar şi ulterior de a aplica pentru
dobândirea Atestatului de abilitare.
b) Analiza modului în care cadrele didactice au diseminat activitatea de pedagogică (publicarea
de cursuri) şi de cercetare (articole, cărţi publicate).
Termene de realizare: anual.
Rezultate estimate la final: asigurarea standardelor naţionale şi internaţionale de competitivitate
academică (vezi evaluarea ARACIS şi posibil şi altele)
Indicatori de măsurare a rezultatelor: încadrarea în norme, grile şi punctaje aferente standardelor.
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: Resurse solicitate rectorului: sprijin pentru publicarea lucrărilor didactice şi ştiinţifice.

C.3.
Proiect/acţiune FAU: Elaborarea de norme specifice FAU pentru atribuirea gradațiilor de merit, care să
reflecte situaţia reală şi care vor evita posibile disfuncţionalităţi de evaluare.
Termene de realizare: anual.
Rezultate estimate la final: repatizarea echitabilă şi adaptat specificului facultăţii.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: indicatorii stabiliţi pe universitate.
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: Resurse solicitate rectorului: conform regulamentelor în vigoare.

C.4.
Proiect/acţiune FAU: Selectarea de colaboratori tineri din rândul doctoranzilor pentru acoperirea
necesităţilor suplimentare de plata cu ora. În funcţie de evoluţia lor aceştia pot fi atraşi şi reţinuţi în cadrul
facultăţii.
Termene de realizare: permanent
Rezultate estimate la final: creşterea calităţii profesionale a corpului didactic.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: numărul de absolvenţi angajaţi în facultate.
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: Resurse solicitate rectorului: -

C.5.
Proiect/acţiune FAU: Susținerea cadrelor didactice cu experiență pentru a reprezenta universitatea în
diverse consilii sau agenții la nivel regional, național sau internațional. Cadrele didactice cu experienţă
didactică şi profesională, care au avut realizări notabile în activitate, sunt – în opinia mea – o resursă
valoroasă pentru universitate în general şi pentru Facultatea de Arhitectură şi Urbanism în special.
Prezenţa acestora în comisii naţionale sau locale este o recunoaştere a calităţii învăţământului de
arhitectură şi aduce cu sine o recunoaştere şi vizibilitate notabilă inclusiv pentru Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca. De aceea voi sprijini cadrele didactice cu experienţă din cadrul Facultăţii de Arhitectură şi
Urbanism pentru a reprezenta universitatea în consilii sau agenţii la orice nivel.
Termene de realizare: în funcţie de solicitări.
Rezultate estimate la final: creşterea vizibilităţii şi prestantei facultăţii şi universităţii.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: numărul de cadre didactice selectate în consilii, comisii sau agenţii.
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: Resurse solicitate rectorului: -

D. Relatia cu studentii si organizatiile studentesti
D.1.
Proiect/acţiune FAU: Realizarea unei comunicări permanente online sau fizic cu studenții, tutorii și
cadrele didactice.
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Pentru îndeplinirea acestui obiectiv propun următoarele acţiuni:
a) Implicarea mai consistentă a studenţilor, prin intermediul organizaţiilor studenţeşti, la
rezolvarea problemelor curente ale facultăţii: prezenţa la activităţi şcolare, rezolvarea problemelor
curente.
b) Implicarea organizaţiilor studenţeşti în procesul de evaluare a cadrelor didactice în aşa fel
încât participarea studenţilor să fie suficient de mare pentru că rezultatele evaluărilor să fie
concludente. În momentul de faţă se constată că numărul studenţilor care au completat
chestionarele nu este suficient de mare (chiar a scăzut de la prima evaluare).
c) Organizarea de întâlniri lunare cu reprezentanţii studenţilor din fiecare an, cu reprezentanţii
studenţilor în organizaţiile studenţeşti, din Senat şi Consiliul facultăţii pentru discutarea
problemelor curente.
d) Prezentarea problemelor ridicate de studenţi (şi care nu pot fi rezolvate de decan) în cadrul
Consiliului facultăţii, a Consiliului de administraţie sau a Senatului.
Termene de realizare: lunar.
Rezultate estimate la final: rezolvarea problemelor semnalate de studenţi.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: numărul de probleme rezolvate sau nerezolvate.
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: Resurse solicitate rectorului: după caz.

E. Relatii externe. Relatia cu celelalte facultati, cu conducerea UTCN, cu alte
facultati din afara UTCN
E.1. Relatii externe
E.1.1.
Proiect/acţiune FAU: Continuarea şi consolidarea relaţiilor de parteneriat cu universităţile din străinătate,
pentru intensificarea mobilităţilor studenţilor și cadrelor didactice şi de cercetare, pentru schimb de
experiență și promovarea unor programe comune de educație și cercetare ştiinţifică.
Termene de realizare: permanent.
Rezultate estimate la final: continuarea şi creşterea programelor de colaborare cu universităţi din
străinătate.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: numărul de parteneriate consolidate sau iniţiate.
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: după caz.
Resurse solicitate rectorului:după caz.

E.1.2.
Proiect/acţiune FAU: Susținerea, în continuare, a participării studenților și cadrelor didactice la programe
de studii și stagii în afara țării, ca parte a procesului de internaționalizare prin programele ERASMUS +,
TEMPUS, CEEPUS, VULCANUS etc.
Termene de realizare: permanent.
Rezultate estimate la final: creşterea competitivităţii pe plan internaţional a studenţilor şi a cadrelor
didactice din Facultatea de Arhitectură şi Urbanism.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: numărul studenţilor şi a cadrelor didactice participante.
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: după caz.
Resurse solicitate rectorului:după caz.

E.2. Relaţii cu celelalte facultăţi de profil din ţară.
Proiect/acţiune FAU: Continuarea colaborării cu instituţiile de învăţământ superior cu specific de
arhitectură şi urbanism din afară României cu care FAU are relaţii.
Iniţierea unor colaborări externe noi cu alte instituţii de învăţământ superior cu specific de arhitectură şi
urbanism. Dezvoltarea unor programe comune de colaborare (mobilităţi studenţi, mobilităţi cadre
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didactice, acţiuni comune).
Rezultate estimate la final: creşterea competitivităţii pe plan intern a studenţilor şi a cadrelor didactice din
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: numărul studenţilor şi a cadrelor didactice participante.
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: după caz.
Resurse solicitate rectorului:după caz.

E.3. Relaţia cu celelalte facultăţi din cadrul UTCN.
E.3.1.
Proiect/acţiune FAU: Dezvoltarea unei colaborări mai strânse cu Facultatea de Construcţii şi cu
Facultatea de Instalaţii în vederea colaborării viitoare pe mai multe planuri: în activităţi comune didactice;
în activităţile de cercetare internă în UTCN; în activităţile de atragere a proiectelor externe pentru a fi
derulate prin UTCN.
Rezultate estimate la final: proiecte elaborate în parteneriat.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: numărul proiectelor elaborate şi a fondurilor atrase
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: după caz.
Resurse solicitate rectorului:după caz.

E.3.2.
Proiect/acţiune FAU: Iniţierea unor colaborări şi cu alte facultăţi din cadrul UTCN în vederea realizării
unor proiecte.
Rezultate estimate la final: proiecte elaborate în parteneriat.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: numărul proiectelor elaborate şi a fondurilor atrase
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: după caz.
Resurse solicitate rectorului:după caz.

E.4. Relatia cu conducerea UTCN
Proiect/acţiune FAU:Promovarea unei relaţii de colaborare continuă cu conducerea UTCN bazată pe
respect reciproc şi pe promovarea respectului pentru muncă şi performanţă.
Promovarea dialogului în vederea optimizării activităţii didactice din cadrul FAU – inclusiv pentru
identificarea posibilităţilor de a satisface nevoia de spaţii didactice suplimentare necesare creşterii calităţii
procesului didactic.
Propunerea spre aprobare către conducerea UTCN a unor proiecte interne menite a creşte
calitatea actului didactic în toate spaţiile UTCN, calitatea spaţiului interior dar şi a celui exterior. (vezi
măsurile propuse mai sus la punctul B.5.).
De asemenea am în vedere colaborarea strânsă cu conducerea UTCN în vederea aplicării de
măsuri pentru respectarea legislaţiei în vigoare.
Rezultate estimate la final: intarairea poziţiei Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism în cadrul Universităţii
Tehnice din Cluj-Napoca, a respectului reciproc în raport cu conducerea universităţii şi cu celelalte
facultăţi.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: numărul acţiunilor şi proiectelor derulate.
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: după caz.
Resurse solicitate rectorului:după caz.

F. Relatia cu mediul socio-economic
F.1.
Proiect/acţiune FAU: Facultatea de Arhitectură şi Urbanism va iniţia proiecte de colaborare cu autorităţile
publice locale şi regionale prin care va oferi servicii de consultanţă, elaborare de teme de proiectare
pentru viitoare licitaţii publice sau va întocmi proiecte de urbanism, amenajări ale spaţiilor urbane sau
arhitectură.
Termene de realizare: după posibilităţile concrete.
Rezultate estimate la final: proiecte de parteneriat.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: numărul proiectelor iniţiate şi finalizate.
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Resurse atrase pentru a implementa proiectului: după caz.
Resurse solicitate rectorului:după caz.

F.2.
Proiect/acţiune FAU: Arhitecţii au, prin natura profesiei, o strânsă legătură cu mediul socio-economic –
aici este vorba de acele cadre didactice care desfăşoară activitatea prin firme de proiectare sau cei care
sunt implicaţi în oragnizatii profesionale. În ultima perioadă unele cadre didactice au început să se implice
şi în activitatea unor fundaţii sau organizaţii non-profit.
Legătura strânsă a cadrelor didactice cu mediul social precum şi cu cel economic este vitală pentru
asigurarea transferului de cunostiinte actualizate la zi către studenţi.
De aceea voi încuraja toate cadrele didactice să se implice în activităţi în afara facultăţii atât din sfera
socială (de exemplu de a face parte din diferite comisii, jurii, etc.) precum şi să profeseze ca arhitecţi sau
urbanişti, ori în administraţie - deoarece numai în acest fel vor rămâne conectaţi la informaţia actualizată
din viaţă reală.
Termene de realizare: permanent
Rezultate estimate la final: o conectare mai bună a cadrelor didactice cu realităţile aspectelor socioeconomice; asigurarea competenţelor sporite ale cadrelor didactice de a transmite cunostiinţe şi informaţii
actualizate studenţilor.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: în curs de evaluare.
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: Resurse solicitate rectorului: -

G. Infrastructura
Asigurarea unor condiţii optime pentru desfăşurarea procesului didactic şi de cercetare din cadrul
Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism (deziderat comun tuturor facultăţilor) reprezintă unul din obiectivele
principale pentru întreg corpul didactic, pentru studenţi şi ca urmare şi pentru viitorul decan.
Adaptarea la situaţia existentă şi realizarea de investiţii punctuale, de mici dimensiuni, este o
abordare posibilă – care va remedia parţial lipsa de spaţii didactice adecvate. Această măsură este luată
în considerare ca o posibilă creştere a spaţiilor destinate proceselor didactice, de cercetare sau
infrastructurii de cazare de care va benefia pe viitor universitatea.
Ceea ce voi încerca să promovez, pe calea dialogului şi apoi prin propuneri concrete, este
conceptul de relocare a activităţii Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism. Identificarea unei posibile
amplasări va fi făcută, de comun acord cu conducerea universităţii şi – daca e posibil – în parteneriat cu
alte facultăţi. Pentru realizarea acestui proiect vom fi în măsură să elaborăm o mare parte a
documentaţiei, iar pentru o parte vom solicita sprijinul conducerii universităţii precum şi a altor facultăţi.
Din punct de vedere al finanţării unui astfel de proiect vom promova – alături şi cu sprijinul
universităţii - toate demersurile necesare pentru identificarea de surse interne şi/sau externe.
Termene de realizare: conform planificărilor ulterioare.
Rezultate estimate la final: realizarea de spaţii adecvate pentru desfăşurarea proceselor didactice, de
cercetare şi conexe necesare funcţionării Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism din cadrul Universităţii
Tehnice din Cluj-Napoca.
Indicatori de măsurare a rezultatelor: calitatea spaţiilor didactice şi conexe realizate.
Resurse atrase pentru a implementa proiectului: resurse proprii şi resurse din exterior care urmează a fi
identificate.
Resurse solicitate rectorului: conform necesităţilor identificate după concretizarea posibilităţilor.

Rector
Prof.dr.ing. Vasile Topa

Decan
Prof.dr.arh. Adrian Iancu
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