fivtzel
c.11 . c/;

iol. /Pr/

//?

/o-ol.lot

//^,e
/,Y
{4
E
u

ATIEI NATIONALE

MI
Uni

?<GheorgheAsachi> din Ia;i
<(-it\cl

"GHe"a:ta

u{"2#
1$1!l
__#$ll1s3r
o+-

Tel:40 232218 683/2135 Fax:40 232271311
URL: www.ch.tuiasi.roE-mail: decanat@ch.tuiasi.ro
Str.Prof,Dr.docent
DimitrieMangeronnr.73,O.P.l0,C.P.2001
,Iaqi 700050

F'ACUT,TATEA
DE INGINE,RIECHIMICA
$I PROTECTIA N,TEDIULUI

Nr. r'1lh

no.o3.zo17

4

Hffi$

ABROBAT,
ConsiliulFacultitiiin sedinladin 20.03.2017
DECAN,
Prof.univ.NICOLAE
HURDUC

PLAN

OPERATIONAL

pentruanut2017

A. OBIECTIVE
STRATEGICE
Ocupareacifrei de ;cotarizareatocatepentru toate cicturitede studii, in conformitatecu
oferta educalionatia Facuttdlii.
CregtereaatractivitS!ii programeloreducalionate9i dectangareademersurilornecesare
infiinlirii unei/unorspeciatiziriin [imbaengtezi.
Cre;tereavizibititdlii Facuttilii pe ptan nalional gi internafiona[prin contribufii stiinlifice
semnificative,pubticatein revistecu factor de impactridicat5i [a edituri de prestigiu.
Asigurarea
catitEliiactutuieducalionatatdt ta nivel individuat,cAt ;i [a nivelde speciatizare.

B . STRATEGTA
MANAGERIALA
a

O gestionarecorespunzitoarea resursetorFacuttSlii,in conformitatecu regtementirite
legatein vigoare,astfel incdt s[ se evite situaliite dificite, generatede un bitan! financiar
negativ.
Asigurareaunei resurseumane cit mai valoroase;i stabile, cu respectareaobiectivetor
gi de cotegiatitate.
didacticesi gtiinfifice,a eticii profesionate,
a spiritutuiacademic
O cAt mai buni comunicarecu studentii,in ideea identificirii cetor mai bune sotulii de
imbunitilire a nivelutuide pregitire.
Atragereade sursecomplementarede finanlare gi fotosireaacestorapentru dezvoltarea
i nfrastructu
rii .

•

Reorganizarea activității Asociației Absolvenților Facultății de Chimie Industrială, în scopul
intensificării acțiunilor de colectare de fonduri, aceasta reprezentând principala sursă de
finanțare pentru rezolvarea problemelor de infrastructură.

C. ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI OFERTA EDUCAŢIONALĂ
Promovarea ofertei educaţionale a Facultăţii într-un nou format, care să presupună și
antrenarea unor reprezentanți ai angajatorilor, ceea ce poate da un plus de credibilitate
acestor acțiuni. In paralel, se va pune accentul pe acțiunile comune care antrenează alături
de cadrele didactice și studenții Facultății și pe elevii și profesorii de liceu (concursuri
ştiintifice destinate elevilor, manifestări cu un caracter științific destinat profesorilor de
liceu).
Termen: permanent.
Răspunde: Decanul, Prodecanii, Directorii de departamente,
Administratorul-şef, Echipa de promovare, Organizaţia studenţească CHEMIS.
•

• Promovarea ofertei educaţionale a Facultăţii în vederea sesiunii de admitere:
Domenii şi număr de locuri propuse:
Studii de licenţă:
Domeniul Inginerie Chimică
Domeniul Ingineria Mediului
Domeniul Inginerie şi Management

Buget
100
40
20

Studii Masterat:
Domeniul Inginerie Chimică
Domeniul Ingineria Mediului

94
56

Taxă
40
35
10
50
30 + 20 IFR

Termen: iulie 2017. Răspunde: Decanul, Prodecanii, Directorii de
Administratorul-şef, Echipa de promovare, Organizaţia studenţească CHEMIS

departamente,

Promovarea Facultăţii prin participarea la activităţile organizate de Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi” din Iaşi din cadrul «Săptămânii Școala altfel», «Educat la Iaşi»,
Euroinvent.
Termen: martie-aprilie 2017. Răspunde: Decanul, Prodecanul cu activitatea studenţilor,
Directorii de departamente, Administratorul-şef al Facultăţii, Echipa de promovare,
Organizaţia studenţească CHEMIS

•

• Acreditarea specializării Chimie alimentară şi tehnologii biochimice
Termen: martie-aprilie 2017.
Răspunde: Decanul, Prodecanul cu activitatea didactică,
Directorul Departamentului de Inginerie Organică, Biochimică şi Alimentară, Responsabilul de
program
Continuarea implementării procedurilor de evaluare a calităţii în programele de studii
universitare.
Termen: permanent. Răspunde: Decanul, Prodecanul cu activitatea didactică, Directorii de
departamente

•

• Realizarea documentaţiei necesare evaluării periodice a programelor de licență și master.
Termen: septembrie 2017. Răspunde: Prodecanul cu activitatea didactică, Prodecanul cu
activitatea ştiinţifică, Directorii de departamente.
Armonizarea planurilor de învăţămănt în ideea cuplării mai multor discipline între
specialiazări, în scopul reducerii presiunii financiare
Termen: ianuarie-iunie 2017. Răspunde: Decanul facultăţii, Prodecanul cu activitatea didactică,
Directorii de departamente, Coordonatorii specializărilor
•
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• Analiza periodică a activităţii profesionale a studenţilor.
Termen: permanent. Răspunde: Decanul, Prodecanul cu activitatea didactică, Directorii de
departamente, Consilierii profesionali, Titularii de discipline, Organizaţia studenţească CHEMIS
Nominalizarea tutorilor pentru studenții de anul I, precum și a consilierilor profesionali pe
grupe, atât din rândul cadrelor didactice, cât şi al studenților din anii mai mari şi
intensificarea comunicării cu studenții.
Termen: septembrie 2017. Răspunde: Biroul Consiliului Facultăţii, Directorii de departamente
•

• Susţinerea activităţii didactice a specializărilor de licenţă şi master prin publicarea de cărţi de
specialitate/cursuri universitare sau monografii, pe plan central si local.
Termen: permanent. Răspunde: Prodecanul cu activitatea didactică, Prodecanul cu activitatea
ştiinţifică, Directorii de departamente, Titularii de discipline.
• Întocmirea Statelor de funcţii ținând cont de strategia privind posturile didactice şi
gestionarea fondurilor la nivel de Facultate.
Termen: iunie-septembrie 2017. Răspunde: Decanul, Prodecanul cu activitatea didactică,
Directorii de departamente, Administratorul-şef.
• Realizarea practicii tehnologice a studenţilor în corelație cu cerinţele programelor analitice şi
a Legii Educatiei Nationale 1/2011, prin stabilirea unor relaţii de colaborare directe între
conducerea facultăţii/conducerile departamentelor şi conducerile companiilor/firmelor de stat
sau particulare; încheierea de noi acorduri cu firme şi companii pentru practica studenţilor şi
reînnoirea celor existente.
Termen: mai-iunie 2017. Răspunde: Prodecanul cu activitatea didactică, Prodecanul cu
activitatea studenţilor, Directorii de departamente
• Desfășurarea în condiții optime a activităţii de cazare a studenţilor şi asigurarea unor condiţii
normale de studiu în căminele TUIaşi.
Termen: permanent. Răspunde: Prodecanul cu activitatea cu studenţii, Comisia de cazare
• Îndrumarea activităţii de orientare profesională.
Termen: permanent. Răspunde: Birou Consiliului facultăţii

D. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Promovarea activităţii ştiinţifice a Facultăţii prin publicarea de articole în reviste de
specialitate din ţară şi străinătate, în special în reviste de circulaţie internaţională cotate
ISI; participarea la manifestări ştiinţifice interne și internaţionale, saloane de inventică etc.
şi publicarea de monografii sau capitole în monografii din âară şi străinătate.
Termen: permanent. Răspunde: Prodecanul cu activitatea știintifică, Coordonatorii centrelor de
cercetare, Conducătorii de doctorat
•

Continuarea colaborării cu colectivele de cercetare ştiinţifică din ţară şi străinătate şi
identificarea de noi parteneri.
Termen: permanent. Răspunde: Prodecanul cu activitatea știintifică, Coordonatorii centrelor
de cercetare

•

Participarea cât mai intensă a cadrelor didactice din Facultate la competiţiile naţionale de
granturi,
Termen: permanent. Răspunde: Prodecanul cu activitatea știintifică, Coordonatorii centrelor de
cercetare
•

•

Colaborarea cu Şcoala doctorală a Facultăţii, în ceea ce privește infrastructura de cercetare,
de prelucrare a rezultatelor, a bazelor de date etc.
3

Termen: permanent. Răspunde: Decanul, Directorul Şcolii Doctorale a Facultăţii, Prodecanul cu
activitatea știintifică, Coordonatorii centrelor de cercetare, Conducătorii de doctorat
Co-organizatori ai „International Conference on Environmental Engineering and Management
(ICEEM)”, în luna septembrie 2017
Termen: mai-noiembrie 2017. Răspunde: Directorul Departamentului de Ingineria şi
Managementul Mediului
•

• Organizarea celei de-a cincea ediţii a proiectului „High School Science Projects” în luna
aprilie 2017.
Răspunde: Prodecanul cu activitatea știintifică, Prodecanul cu activitatea cu studenţii,
Directorii de departamente, Echipa de promovare a facultăţii, Organizatia studenţească CHEMIS
Organizarea Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti a Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia
Mediului (mai 2017), prin susținere de comunicări pe toate direcțiile de cercetare abordate
în Facultate şi prin participarea studenţilor de la celelalte facultăţi din Iaşi.
Termen: mai 2017. Răspunde: Prodecanul cu activitatea știintifică, Directorii de departamente,
Conducerea organizației CHEMIS

•

• Organizarea celei de-a cincea ediţii a Concursului de chimie „Cristofor Simionescu”, în luna
noiembrie 2017.
Termen: iulie-noiembrie 2016. Răspunde: Prodecanul cu activitatea știintifică, Prodecanul cu
activitatea cu studenţii, Directorii de departamente, Echipa de promovare a facultăţii,
Organizaţia studenţească CHEMIS
Susţinerea revistei Environmental Engineering and Management Journal pentru a se menține
la un nivel științific ridicat, prin publicarea unor articole care să presupună standarde
științifice cât mai înalte.
Termen: permanent. Răspunde: Decanul, Prodecanul cu activitatea știintifică, Coordonatorii
centrelor de cercetare, Editorii revistei

•

Publicarea ritmică şi, implicit, asigurarea apariției cu regularitate a Buletinului Institutului
Politehnic din Iaşi, Secțiunea Chimie şi Inginerie Chimică, astfel încât să fie posibilă
menţinerea sa în categoria B+.
Termen: permanent. Răspunde: Prodecanul cu activitatea știintifică, Coordonatorii centrelor
de cercetare, Conducătorii de doctorat, Șef lucr.dr.ing. Gabriela Apostolescu

•

E. COLABORĂRI INTERNAŢIONALE / NAŢIONALE
• Realizarea de colaborări cu întreprinderile, facultăţile/departamentele de profil din ţară,
prin participare la programe comune de cercetare finanţate de Guvernul României sau de
Uniunea Europeană.
Termen: permanent. Răspunde: Prodecanul cu activitatea știintifică, Coordonatorii centrelor de
cercetare
• Continuarea şi dezvoltarea colaborărilor cu entităţile academice internationale prin
participare la programe comune finanţate prin programe de tip Erasmus +, Erasmus Mundus etc.
Termen: permanent. Răspunde: Decanul, Prodecanul cu activitatea de cercetare, Coordonator
programe Erasmus.
• Dezvoltarea unor relaţii de colaborare pe probleme didactice şi de cercetare ştiinţifică între
Facultate şi Universităţi din străinătate, în cadrul programelor de cooperare derulate curent,
precum și identificarea unor noi posibilități de stabilire a unor noi acorduri de colaborare interuniversitară în special în cadrul UE.
Termen: permanent. Răspunde: Prodecanul cu activitatea didactică, Prodecanul cu activitatea
știintifică, Coordonator programe Erasmus, Directorii de departamente
4

• Diversificarea ofertei de locuri de practică în cadrul unor societăţi sau companii de stat sau
particulare şi integrarea practicii studenţilor în cadrul activităţilor curente ale unităţilor la care
aceștia își desfăşoară activitatea.
Termen: permanent. Răspunde: Decanul, Prodecanul cu activitatea cu studenţii, Directorii de
departamente
F. PROMOVAREA IMAGINII FACULTĂŢII
• Promovarea cât mai intensă a imaginii Facultăţii prin realizarea de materiale publicitare
(pliante, broşuri, afişe, interviuri în mass-media etc.) sau prin internet, combinată cu deplasări
în licee şi participarea la activităţile din cadrul „Săptămânii Scoala altfel” şi „Educat la Iaşi”
Termen: permanent. Răspunde: : Răspunde: Decanul facultăţii, Prodecanii, Directorii de
departamente, Administratorul-şef al facultăţii, Echipa de promovare, Organizaţia
studenţească CHEMIS
• Incheierea unor noi parteneriate cu Inspectoratele Școlare Județene şi cu liceele din
regiunea Moldovei, unei participări cât mai nuumeroase a elevilor și cadrelor didactice din licee,
la acțiunile Facultății, destinate sistemului pre-universitar.
Termen: permanent. Răspunde: Prodecanul cu activitatea cu studenţii, Echipa de promovare a
facultăţii
Organizarea ritmică a manifestărilor ştiintifice şi concursurilor adresate elevilor de liceu.
(High School Science Projects, Consursul „Academician Cristofor Simionescu”)
Termen: martie-noiembrie 2017. Răspunde: Prodecanul cu activitatea studenţilor, Prodecanul
cu activitatea ştiinţifică, Directorii de departamente, Echipa de promovare a facultăţii,
Organizaţia studenţească CHEMIS
•

• Adaptarea şi actualizarea permanentă a paginii „web” cu informațiile cele mai recente
privind activitatea Facultăţii, încercându-se o cât mai bună evidențiere a necesității imperative de
pe piața muncii în ceea ce privește necesarul de specialiști în Inginerie chimică, Ingineria mediului și
Inginerie și management.
Termen: permanent. Răspunde: Decanul, Prodecanul cu activitatea cu studenţii şi promovarea
facultăţii, S.l.dr.ing. Nicolae Apostolescu, Directorii de departamente
G. BAZA MATERIALĂ ŞI STRATEGIA FINANCIARĂ
• Asigurarea bazei materiale existente şi a necesarului de materiale pentru desfăşurarea
procesului didactic şi de cercetare (reactivi, sticlărie, mobilier, birotică, materiale de
întreţinere, piese de schimb pentru aparatură) din veniturile proprii ale Facultății, din sumele
aferente regiilor contractelor de cercetare şi din alte surse de finanţare, în funcţie de bugetul
alocat Facultăţii pentru anul 2017.
Termen : permanent. Răspunde: Decanul, Administratorul Şef, Directorii de departamente
• Atragerea de resurse extrabugetare utilizând baza materială aflată în administrarea
Facultăţii.
Termen : permanent. Răspunde: Biroul Consiliului facultăţii, Administratorul Şef
In limita fondurilor disponibilizate din soldurile anuale inițiale

• Realizarea de reparații curente ale cădirilor Facultății.
Termen: permanent. Răspunde: Administratorul Şef
• Asigurarea condițiilor corespunzătoare de activitate pe linie de securitatea muncii, protecția
mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor prin achiziționarea de echipament de protecție.
Termen: permanent. Răspunde: Administratorul Șef
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Amenajarea unui mic parc în curtea interioară a Facultății – etapa I – concurs de soluții cu
ajutorul Asociației Studenților Chimiști.
Termen: mai 2017. Răspunde: Decan, Administrator Șef
•
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UNIVERSITATEATEHNICA''GHEORGFIE
ASACHI''DIN IA$I
Facultatea
de InginerieChimicdqi ProtecliaMediului
Nr. 412I 20.03.2017
I

EXTRASnr.2
'

din procesulverbal al qedinJeiConsiliului facultdlii din datade 20.03.2017
La qedinfdparticipdun numdr de 24 (2I cadredidacticeqi 3 studen{i)
membri ai Consiliului facuIri4ii,din totalul de 30 membri

La al treilea punct din ordinea de zi este prezentatmembrilor Consiliului
facultSlii Planul Operalional al Facultd1ii de Inginerie Chimicd Si Proteclia
Mediului pentru anul 2017.
Cu unanimitate de voturi ,,pofltru", Consiliul facultdlii aprobd Planul
Operalional al Facultd\ii de Inginerie Chimicd Si Proteclia Mediului pentru anul
2017.
Planul Operalional al Facultdtrii de Inginerie Chimicd Si Proteclia Mediului
pentru anul 2017 gi Extrasul din Procesul verbal incheiat in qedinja Consiliului
facultalii in care a fost aprobat vor fi publicate pe
(http://www. ch.tui asi.r oI l}

planuri si rapoarte.html).
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C6NSILIUL FACULTATII DE INGINERIE CHIMICA $I PROTECTIA MEDIULUI
-2020
Legislatura2016
1. Prof.univ.dr.ing.Dan Caqcaval

lr

2. Prof.univ.dr.ing.GabrielaCitrjit

Igor Crelescu
3. Prof;univ.dr.ing.
4. Prof.univ.dr.ing.Silvia Curteanu
5. Prof.univ.dr.ing.Maria Gavrilescu
6. Prof.univ.dr.ing.NicolaeHurduc

Lisa
Gabriela
7. Prof.univ'dr.ing.
Luminila MihaelaLupu
8. Prof.univ.dr.ing.
9. Prof.univ.dr.ing.TeodorMdlulan
10.Prof.univ.dr.ing.Ioan Mdmdligd
11.Prof.univ.dr.ing.Dan Scutaru
12.Prof.univ.dr.ing.BogdanSimionescu,m.AR
13.Prof.univ.dr.ing.DanielMirceaSutiman
14.Prof.univ.dr.ing.Daniela$uteu
15.Prof.univ.dr.ing.CarmenTeodosiu
Irina Volf
16.Prof.univ.dr.ing.
1,7.Conf.univ.dr.ing.NicolaeApostolescu
18.Conf.univ.dr.ine.CorinaCern[tescu
19.Conf.univ.dr.ing.EugenVasileHoroba
20.Conf.univ.dr.ing.BrinduqaMihaelaSluqer
dr. AndreeaIrina Chirculescu
21..1-e,ctor
22. $ef lucr.dr.ing. Florin Ciolacu

STUDENTI
23.CiobanuRamona,anul III IPMI

"

/^/'^

24.BerescuCiprian-Mdddlin,anul IV CATB
25.GheorghiuIoana-Adriana,
anul IV CISOPC
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.
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26.Gilcd Cdtdlin-Valentin.anul IV CATB
27.PotopCltdlina-Mihaela,anul IV IB
28.MunteanuGeorgiana-Luciana,
anul I masterPFC
29.Ghilba(Iureanu)Luciana,anul I dortotu4-4
30.Nistor Marian-Constantin,
anul V doctorat

INVITAII:
qef
Ing.EduardMoisii, administrator
Conf.univ.dr.ing.Anca Moise, lider de sindicat
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