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Activitatea in cadrul FRMM s-a desfăşurat în conformitate cu misiunea asumată prin planul
strategic şi s-a încadrat în activitatea universităŃii conform planului strategic al UNBM. În
activitatea desfăşurată s-a urmarit şi s-a reuşit în cea mai mare parte îndeplinirea masurilor
prevazute în programul operaŃional al FRMM.
A. Activitatea în domeniul de conducere a facultăŃii
Conducerea facultăŃii s-a realizat de catre Consiliul FacultăŃii. Acesta s-a intrunit periodic si
de cîte ori s-a impus necesitatea adoptării unor masuri sau hotărîri pentru buna funcŃionare a
facultăŃii. Toate aceste hotărîri s-au luat prin votul consiliului, şedinŃele fiind statutare şi
desfăşurate în conformitate cu regulamentele interioare şi cu Charta UniversităŃii.
Decanul facultăŃii, prodecanul şi secretarul ştiinŃific al consiliului facultăŃii au dus la
indeplinire hotarîrile Consiliului şi au indeplinit celelalte sarcini care le revin conform
organigramei şi regulamentelor în vigoare.
În activitatea de conducere operativă biroul consiliului s-a sprijinit pe activitatea şefilor de
catedre şi a membrilor din comisiile de specialitate ale Consiliului FacultăŃii. În acest sens, după
constituirea Consiliului FacultăŃii acesta şi-a desemnat comisiile de specialitate după cum urmează:
• Comisia pentru calitate:
o prof univ dr ing Nicolae Bancila – prodecanul FRMM – preşedinte
o Conf dr ing Dorina Baciu – sef catedra PGIM
o Prof univ dr ing Ioan Bud – sef catedra Mine
o Conf d ring Elena Pop – sef catedra SIM
o Student Achim Marius – reprezentant al studentilor
• Comisia pentru învăŃământ, resurse umane şi relaŃii cu exteriorul:
o Prof univ dr ing Vasile Oros – presedinte
o Conf dr ing Dorina Baciu – sef catedra PGIM
o Prof univ dr ing Ioan Bud – sef catedra Mine
o Conf d ring Elena Pop – sef catedra SIM
o Prof univ gr ing Rădulescu Gheorghe
o Student CoteŃiu Marian
• Comisia pentru cercetare stiinŃifică şi elaborare proiecte:
o Conf dr ing Mihaela Podariu – presedinte
o Conf dr ing Filip Gabriela
o Conf dr ing Duma Simona
o Student Dumitrean Mircea
• Comisia pentru probleme studenŃeşti şi consiliere profesională:
o Conf dr Alexandrina Fulop – presedinte
o Sef lucrări ing Gabriel Bădescu
o Student Sarca Onişor
Comisiile de specialitate şi-au desfăşurat activitatea prin colaborare şi cu alŃi membrii din
cadrul facultăŃii sau dinafara universităŃii care au fost cooptaŃi ca membri asociaŃi (colaboratori) în
comisiile respective.

Activitatea de secretariat a fost mult incarcata faŃă de anii anteriori datorită creşterii
numarului de studenŃi din cadrul facultăŃii. A fost necesară suplimentarea personalului cu incă o
secretară. De asemenea, s-a lucrat intens la realizarea proiectului de informatizare şi de acces a
studentilor la informatiile privind situatia proprie. S-au introdus datele în banca de date, la început
pentru anii I de studiu şi se continuă in prezent cu datele pentru ceilalŃi ani de studiu.
Pentru eficientizarea utilizării spaŃiilor disponibile – săli de curs, săli de seminari şi lucrări de
laborator- s-a efectuat o inventariere a modului de utilizare a sălilor şi în consecinŃă s-a hotărît şi sa realizat despărŃirea laboratorului L4/1 în două săli, respectiv o sală de curs (L4/1) şi un laborator
de calculatoare pentru specializările CCIA şi MTC. De asemenea, s-a marit spaŃiul prin unirea
laboratoarelor E10 şi E11 în vederea amenajării unui laborator specific pentru ingineria mediului.
S-a continuat activitatea de dotare a laboratoarelor specifice pentru studiile de licenŃă în mod
direcŃionat pentru specializările noi şi cele cu soicitare mare. Astfel, în acest an s-au realizat dotări
pentru specializările: CCIA, IPMI şi SM.
B. În domeniul procesului de învăŃămînt
Înainte de începerea anului universitar s-au analizat toate planurile de învăŃământ şi s-au
modificat (ameliorat) acolo unde a fost necesar, după care au fost discutate în catedre si aprobate în
Consiliul FacultăŃii. Modificările au vizat o mai bună corelare între misiunea şi obiectivele
asumate prin programul de studii, conŃinutul planului şi al fişelor disciplinelor. Verificările s-au
efectuat în prima etapă la catedre iar in etapa a doua de catre comisia de învăŃământ din cadrul
Consiliului FacultăŃii.
Pentru buna desfăşurare a activităŃii de învăŃământ s-au elaborat orariile astfel încât să se
asigure o bună repartizare pe săli şi pe cadre a activităŃilor în corelaŃie cu spaŃiile existente, dotările
necesare şi numărul de studenŃi. În primul semestru au existat unele dificultăŃi din acest punct de
vedere, dar ele au fost soluŃionate pe parcurs.
Pe parcursul activităŃilor didactice, şefii de catedre şi coducerea facultăŃii au efectuat
controale privind modul de desfăşurare a acestora, iar la sfîrşitul fiecărui semestru s-a analizat în
Consiliul FacultăŃii modul de îndeplinire a sarcinilor didactice în conformitate cu orarul şi cu fişele
disciplinelor. Nu s-au constatat abateri semnficative. Unele modificari de activităŃi pe parcurs au
fost făcute conform regulamentului si activitatile au fost recuperate.
Evaluările de sfîrşit de semestru au fost efectuate conform planificării şi s-au desfăşurat
conform regulamentelor în vigoare.
Examenele de diplomă care s-au organizat în cadrul facultăŃii s-au desfăşurat conform
regulamentului specific, iar rezultatele au fost de 100% promovabilitate. În acest an s-au organizat
examene de diplomă la specializările: IPMI, şi PSMU. La specializarea IPM s-a organizat
examenul de diplomă de către o comisie de la U. T. Din Cluj Napoca. De asemenea, s-a organizat
examenul de disertaŃie la Masteratul EIRM şi la studii aprofundate la IM.
Pentru trecerea pe sistemul Bologna a studiilor de masterat, s-au numit comisii de
autoevaluare şi s-au elaborat documentaŃiile de autoevaluare pentru masteratul EIRM şi pentru
transformarea programului de studii aprofundate la specializarea IM în program de masterat.
DocumentaŃiile au fost trimise la ARACIS. Pentru EIRM s-a desfăşurat vizita ARACIS şi s-a
realizat evaluarea. Pentru programul IM se aşteaptă vizita.
Pentru specializările de licenŃă CCIA şi MTC s-au refăcut în anul trecut documentaŃiile de
autoevaluare pentru autorizarea provizorie. Acestea au fost necesare întrucât în anul anterior
vizitele de la ARACIS au condus la rezultate negative. Vizitele ARACIS din acest an au fost atent
pregatite si s-au soldat cu rezultate pozitive, cele două specializări primind autorizare cu vizita
peste un an. Ca urmare, s-au facut eforturi pentru a remedia si problemele care au făcut obiectul
observaŃiilor comisiei ARACIS, s-au întocmit documentatiile şi s-au trimis din nou la ARACIS.
Consideram că am răspuns la toate observaŃiile şi că rezultatul va fi unul pozitiv.

Pentru un feed back informaŃional în privinŃa situaŃiei absolvenŃilor, s-au întocmit fişe cu
date privind angajarea absolvenŃilor din ultimii trei ani pentru fiecare specializare care are
absolvenŃi. Pentru perioada următoare această activitate va fi preluată de comisia de calitate şi se
va realiza pe baza modelului de fişă elaborat de Departamentul pentru cariera profesională şi se va
întocmi o bază de date cu informatiile obtinute.
Activitate de practică a studentilor s-a organizat pentru prima dată pe bază de stagii de
practică în unităŃi industriale sau administrative cu activităŃi de profil. În acest scop s-au încheiat
convenŃii, protocoale şi alte forme de colaborare cu unităŃile care primesc studenŃi în practică.
Pentru studenŃii care nu au putut fi cooptaŃi ăn asemenea stagii s-au organizat la nivel de facultate
stagii de practică cu cadrele didactice pe formatii regrupate, pentru diferite discipline din planul de
învăŃămînt. De asemenea, unii studenŃi au fost cuprinşi în activităŃi de cercetare ştiinŃifică ce au
fost asimilate cu stagiile de practică.
Activitatea de cercetare ştiinŃifică
S-a avut în vedere realizarea de activităŃi de cercetare ştiinŃifică în conformitate cu planurile
de cercetare pe facultate, pe catedre şi pe fiecare program de studii. Rezultatele activităŃii de
cercetare au fost evaluate de comisia pentru cercetare şi au fost cuprinse în Raportul asupra
activităŃii de cercetare pe facultate şi se regăsesc în raportul pe universitate. De asemenea, s-au
efectuat evaluări individuale ale cadrelor didactice privind cercetarea prin fişele de cercetare care
s-au completat de către cadrele didactice.
În luna octombrie s-a organizat simpozionul cu participare internaŃională Ingineria
Resurselor Minerale şi a Mediului şi s-a publicat un volum cu rezumatele lucrărilor. Unele lucrări
au fost publicate in extenso în revista tradiŃională a facultăŃii Buletinul ŞtiinŃific al UNBM, seria D,
fascicula Exploatări Miniere, Prepararea SubstanŃelor Minerale Utile, Metalurgie Neferoasă,
Geologie şi Ingineria Mediului, volumul XXII. Mentionăm că toate lucrările s-au publicat în limba
engleză si că unele lucrări au autori străini, în consecinŃă există posibilitatea promovării revistei pe
un nivel superior de recunoastere natională.
În domeniul Resurse Umane
Pe parcursul anului 2008 s-au obtinut de la somisia superioara confirmările pentru
promovarea unui cadru didactic pe post de profesor universitar şi a două cadre didactice pe post de
conferenŃiar. Concursurile s-au desfăşurat în perioada anterioară.
Un şef de lucrări a fost angajat prin concurs.
Un şef de lucrări a fost pensionat.
Două cadre didactice au fost degradate de la şef lucrări la asistent pentru neîndeplinirea
condiŃiei de finalizare a lucrării de doctorat.

Decan FRMM
Prof univ dr ing Vasile Oros

