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1. MISIUNEA SI OBIECTIVELE FACULTĂŢII 
 

1.1 Misiunea Facultăţii de Inginerie şi Agronomie din Brăila 

Misiunea asumată a Facultăţii de Inginerie şi Agronomie din Brăila include direcţiile didactică şi de 

cercetare, formarea specialiştilor în tehnică, prin derularea a două cicluri de pregatire: licenţă şi 

masterat, în domeniile prezentate în tabelele 1-2. 

Doctoratul este organizat şi dezvoltat prin CSUD-UDJ. În tabelul 3 se prezintă numărul de 

doctoranzi şi domeniile în care aceştia se pregătesc. 

 

Tabelul 1 - Studii universitare de licenţă 
Domeniul Agronomie Program de studii: Agricultura (1) 

Domeniul Inginerie mecanică Program de studii: Utilaje tehnologice pentru constructii (2) 

Program de studii: Ingineria si managementul resurselor tehnologice în 
construcţii (3) 

 Program de studii: Masini si Instalatii pentru Agricultur si Industria 

Alimentara (4) 

Domeniul Inginerie şi management Program de studii: Inginerie economica în domeniul mecanic (5) 

Domeniul Ingineria mediului Program de studii: Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice (6) 

 

Tabelul 2 - Studii universitare de masterat 
Domeniul Inginerie mecanică Program de studii: Analiză asistată de calculator a dinamicii maşinilor şi 

echipamentelor tehnologice (7) 

Domeniul Ingineria mediului Program de studii: Ingineria si protecţia mediului (8) 

 

Tabelul 3 – Doctoranzi 
Domeniu Nr. De doctoranzi 

Inginerie mecanică 3 

Ingineria resurselor vegetale si 

animale 

4 

 

Misiunea Facultăţii de Inginerie şi Agronomie din Brăila se axează pe următoarele direcţii 

principale: 

- Formarea de competenţe în cercetarea fundamentală şi aplicativă, pentru imbogăţirea 

patrimoniului ştiinţific şi pentru dezvoltarea capacităţilor şi performanţelor profesionale; 

- Formarea de specialişti cu abilităţi manageriale, capabili să gestioneze resurse materiale şi 

umane; 

- Dezvoltarea componentelor civică şi culturală care işi pun amprenta asupra organizării 

vieţii sociale din spaţiul universitar, astfel încât acesta să devină un centru consacrat de pregătire 

academică, de educaţie şi de cercetare ştiinţifică, cu efecte puternice asupra creşterii nivelului de 

dezvoltare socială şi economică, de civilizaţie şi cultură in regiunea de S-E a României; 

- Misiunea de internaţionalizare, prin realizarea schimburilor reciproce de studenţi şi cadre 

didactice în spaţiul european al cunoaşterii, prin intensificarea cooperărilor internaţionale cu alte 

facultăţi. 
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1.2. Obiectivele Facultăţii de Inginerie şi Agronomie din Brăila 

 

Obiectivele prin care Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila îşi realizează misiunea asumată 

sunt următoarele: 

- Perfecţionarea continuă a planurilor de învăţământ, a programelor analitice şi a metodelor 

de predare, în concordanţă cu strategia şi standardele naţionale şi internaţionale; 

- Crearea condiţiilor pentru dobândirea de competenţe cerute pe piaţa forţei de muncă; 

- Dezvoltarea şi modernizarea, cu caracter permanent, a bazei materiale aferentă procesului 

didactic şi de cercetare ştiinţifică; 

- Asigurarea unităţii între procesul didactic, cercetarea ştiinţifică şi activitatea practică; 

- Dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile de învăţământ preuniversitar; 

- Constituirea şi consolidarea unui corp profesoral bine pregatit profesional, selectat prin concursuri, 

pe baza unor criterii riguroase; 

- Dezvoltarea specifică, în anumite direcţii, de aprofundare a unor domenii ştiinţifice de tradiţie, dar 

şi de patrundere în altele noi; 

- Participarea comunităţii universitare la programe locale, naţionale şi internaţional iniţiate şi 

dezvoltate pentru învăţământul superior; 

- Integrarea învăţământului superior românesc în cel european şi mondial; 

- Dezvoltarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative, de proiectare tehnologică de fabricate, 

consultanţă şi expertiză; 

- Permanentizarea acţiunilor de valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice prin sesiuni, 

simpozioane, contracte de cercetare fundamentală şi aplicativă şi creşterea vizibilităţii internaţionale, 

prin diseminarea rezultatelor cercetărilor întreprinse de către cadrele didactice ale Facultăţii de 

Inginerie şi Agronomie din Brăila; 

- Editarea unor lucrări de specialitate sau conexe domeniilor de interes universitar, pe plan didactic şi 

ştiinţific, în funcţie de cerinţele practicii economico-sociale, zonale şi naţionale; 

- Perfecţionarea continuă a pregătirii cercetătorilor, prin programe de doctorat şi specializare în ţară 

şi străinătate; promovarea relaţiilor de cooperare naţională şi internaţională în domeniul cercetării cu 

alte universităţi etc.; 

- Implementarea principiilor de managementul calităţii şi a unui sistem de management strategic; 

- Menţinerea şi îmbunatăţirea criteriilor de performanţă stabilite de standardele şi indicatorii de 

calitate ARACIS; 

- Promovarea imaginii facultăţii în mijloace mass-media. 

 

Raportul este structurat pe raportarea departamentelor, pentru fiecare dintre punctele de interes, si 

anume: 

- Procesul didactic 

- Cercetarea științifică 

- Managementul calității 

- Resursa umană 

- Alte activități 
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1. PRACTICA STUDENŢILOR 

Practica studenţească de la nivelul anilor II si III s-a desfăşurat la diverşi agenţi economici pe 

bază de protocol de colaborare semnat de facultate cu fiecare agent economic în parte. Agenţii 

economici selectaţi pentru practică desfăşoară de regulă activităţi care au o legătură directă cu 

specializarea repartizată pentru efectuarea practicii de domeniu sau de specialitate. Situaţia sintetică 

a agenţilor economici şi repartizarea cadrelor didactice pe grupe şi specializări este prezentata mai 

jos: 

 

Grupa LOC DE DESFASURARE Conducator practica 

II – Mecanica 
S.C.PROMEX.S.A. 

S.C.PRONIF.S.A. 

Conf. dr. ing. Petru DUMITRACHE 

Conf. dr. ing. Dorin EFTIMIE 

S.l. dr.ing. Fanel SCHEAUA 

III – UTC 
S.C.PROMEX.S.A. 

S.C.PRONIF.S.A. 

Conf. dr. ing. Carmen DEBELEAC 

Conf.dr.ing. Silviu NASTAC  

S.l. dr. ing. Stefania IONESCU 
As. dr.ing. Gigel CAPATANA 

II – IEDM 
S.C.PROMEX.S.A. 

S.C.PRONIF.S.A. 

Conf.dr.ing. Niculai HAUK 

Conf. dr.ing. Luiza DASCHIEVICI 

Conf.dr.ing.  Daniela GHELASE 

Conf. dr.ing. Daniela Zeca 

II – ISBE 

Agentia protectia mediului 

Garda de mediu 

Apele Romane 

S.C. Ecologic 3R S.R.L. 

S.C. Eco S.A. 

S.C. Setcar S.A. 

S.l.dr.ing. Carmen BURTEA 

Conf. dr.ing. Ioana DIACONESCU 

S.l. dr. ing. Diana MUSCĂ 

 

III – ISBE 

Insula Mica a Brailei 

Statia de epurare Braila 

Compania utilitati publice 

Groapa de gunoi 

S.C. Setcar S.A. 

Conf.dr.ing. Adrian LEOPA 

S.l. dr..ing. Anca SERBAN 

As.dr.ing. Daniela PANA 

 

 

2. STUDII DE MASTERAT ŞI DOCTORAT 

Programele de studii de masterat derulate în facultate sunt:   

- Analiza Asistată de Calculator a Dinamicii Maşinilor şi Echipamentelor Tehnologice  
- Ingineria și Protecția Mediului. 

Cifra de școlarizare alocată a fost și 3 taxă. 

În facultate sunt 4 cadre didactice conducatoare de doctorat  și anume: 

- Carmen Debeleac 

- Silviu Năstac 

- Petronela Nechita 

- Maria Magdalena Turek Rahoveanu 

 

Dintre acestea doar Maria Magdalena Turek Rahoveanu are în îndrumare 4 doctoranzi. 
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3. PUBLICAŢII  

Departamentul S.I.M. coordonează doua publicaţii, una la nivel studenţesc şi una la nivelul 

cadrelor de didactice după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Denumire revistă ISSN Editură Apariţie Recunoaştere 

Ultima 

apariţie 

1.  Analele Universităţii 

„Dunărea de Jos” din Galaţi 

– fascicola XIV 

1224-5615 G.U.P. bianuală Indexată în 

baze de date 

internaţionale 

2017 

Issue 2 

2.  Buletinul Sesiunii de 

Comunicări ale Cercurilor 

Ştiinţifice Studenţeşti 

2068-6277 G.U.P. anuală Inter-

universitară 

2014 

 

 

4. COLABORĂRI 

Departamentul S.I.M. prin acţiuni coordonate de directorul de departament a fost realizata o 

singura colaborare finalizata prin semnarea unui protocol tripartit în domeniul sportului de masa:  

 

Nr.crt. Tip protocol Cadru didactic iniţiator 
1.   Protocol colaborare cu DJTS – Cupa Prieteniei Conf.dr.ing. A. GOANŢĂ    

 

Cea mai importantă colaborare contractuală în anul 2019 este contractul de colaborare prin care 

facultatea beneficiază de 2 ha de teren arabil. Propietarul acestuia va beneficia din partea facultății de 

tehnologii agricole moderne care sa aduca o creștere de productivitate. 

 

5. REZULTATELE CERCETĂRII  ŞTIINŢIFICE - CADRE DIDACTICE 

Centralizarea fiselor de autoevaluare a cadrelor didactice este atașată și se poate analiza din anexă. 

De asemenea, au fost obținute următoarele premii obținute de colegii celor doua departamente 

grupați în echipe de cercetare. 

 

Nr.crt. Autori Premiu 
1.  

Debeleac, C., Nechita 

P., Năstac, S. 

Premierea rezultatelor cercetării. Articole - PRECISI2019, PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-2019- 37450 
Computational Investigations on Soundproof Applications of Foam-Formed 

Cellulose Materials, Polymers, 2019, (articol din zona roșie), poz. 210 

2.  

Năstac, S., Debeleac, 

C., Vlase, S. 

Premierea rezultatelor cercetării. Articole - PRECISI2019, PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-2019- 37480 
 Hysteretically Symmetrical Evolution of Elastomers-Based Vibration Isolators 
within α-Fractional Nonlinear Computational Dynamics, Symmetry-Basel, 2019 

(articol din zona galbenă), poz. 220 

3.  

Năstac, S. 

UEFISCDI, Subprogram 1.1 - Resurse Umane - Premierea rezultatelor cercetarii - 

Articole, Competitia 2019, PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-29778, On Vibration 

Joint Time-Frequency Investigations of CNC Milling Machines for Tool 

Trajectory Task Conformity Estimation, (lucrare zona galbena, poz. 113 in lista) 

4.  

Năstac, S. 

UEFISCDI, Subprogram 1.1 - Resurse Umane - Premierea rezultatelor cercetarii - 

Articole, Competitia 2019, PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-31614, Moisture-

induced deformation in the neck of a classical guitar,  

(lucrare zona rosie, poz 65 in lista) 
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5.  

Nechita P., Năstac, S., 

Debeleac C. 

Diplomă de Excelență acordată de Asociația ,,Justin Capră,, în cadrul manifestării 

UGAL-INVENT, Salonul Inovării și Cercetării, 16-18 octombrie, 2019, Galați, 

România, pentru lucrarea  Bio-materiale cu densitate scăzută pe bază de spume și 

fibre celulozice cu proprietăți de izolare fonică 

6.  

Nechita P., Năstac, S., 

Debeleac C. 

Diplomă acordată de Univ. Dunărea de Jos,, din Galați în cadrul manifestării 

UGAL-INVENT, Salonul Inovării și Cercetării, 16-18 octombrie, 2019, Galați, 

România, pentru lucrarea  Bio-materiale cu densitate scăzută pe bază de spume și 
fibre celulozice cu proprietăți de izolare fonică 

7.  

Nechita P., Năstac, S., 

Debeleac C. 

Medalia de argint obținută în cadrul manifestării UGAL-INVENT, Salonul 

Inovării și Cercetării, 16-18 octombrie, 2019, Galați, România, pentru lucrarea  

Bio-materiale cu densitate scăzută pe bază de spume și fibre celulozice cu 

proprietăți de izolare fonică 

8.  

Debeleac C. 

Certificat de apreciere pentru participarea și sprijinul acordat în desfășurarea 

Concursului Național de Mecanică pentru Studenți ,,Andrei G. Ioachimescu,, Faza 

națională, Cluj-Napoca, 16-18 mai, 2019 

9.  

Drăgan N. 

Diploma de excelenţă a Societăţii Române de Acustică pentru prelegerea cu 

titlul "Elemente de calculul structurilor compozite utilizate pentru tratamentele 

acustice ale echipamentelor" în cadrul cursului "Acustică aplicată", Bucureşti, 08-

10.02.2019 

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE DE DEPARTAMENTUL S.I.M. 

Data  Denumire eveniment 
Tipul 

evenimentului 
 

Organizator 
(Facultate, Departament, 
Centru de Cercetare, etc) 

Locul de desfășurare a 
evenimentului 

06.02. 
2019 

Seminarul ştiinţific 

al departamentului 

S.I.M. aferent 

semestrului 1 din 

anul 2019 

Seminar 
științific local  

Fac. de Inginerie și 

Agronomie din 

Brăila, 

Dep. Științe 

Inginerești și 

Management 

 
Sala de lectură 

15-17 mai 
2019 Co-organizator 

ICEGD 2019 -  

International 

Conference on 

Engineering 

Graphics and 

Design 

 

Internațional 1. Facultatea de 

Mecanică din Craiova 

 

2. Facultatea de 

Inginerie și 

Agronomie din Brăila 

Craiova, 

Facultatea de 

Mecanică 

 

 Sintetic, aportul științific pe anul 2019 al colectivului de cadre didactice este prezentat în 

tabelul de mai jos. 

 

Lucrări cotate ISI 

Reviste/conferințe 

Lucrări BDI Cărți, manuale, 

monografii 

Contracte 

15 lucrări din care 2 

lucrări premiate de 

UEFISCDI (zona roșie 

Q1) 

54 lucrări 7 (1 capitol în editură 

internațională) 

2  contracte de 

cercetare 

3 contracte pentru 

proiecte educaționale 

1 proiect în cadrul 

programului COST 
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6. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI/ CERCETARE STUDENŢEASCĂ 

Cercetarea ştiinţifică studenţească este organizată la nivelul cercurilor de cercetare ştiinţifică, 

coordonate de cadrele didactice titulare ale disciplinelor de fundamentale, de domeniu sau de 

specialitate. Comunicarea rezultatelor acestor activităţi se face cu ocazia Sesiunii de Comunicări ale 

Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti organizată în luna mai a fiecărui an universitar sau prin participarea 

la alte sesiuni ştiinţifice organizate de alte unităţi de învăţământ superior. Situaţia lucrărilor înscrise 

pe cele două secţiuni organizate de departamentul S.I.M. la nivelul anului 2017 este prezentată mai 

jos: 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea secţiunii Nr. lucrări 

înscrise 
Nr. studenţi 

înscrişi 

1. Inginerie Mecanică 39 37 

2. Inginerie şi Management  27 22 

3. ISBE 23 20 

4. Agricultură 25 26 

 

 

 Menţionez că suplimentar participării la SCCSS 2019, studenţii specializărilor coordonate de 

departamentul S.I.M. au participat și au obținut următoarele premii sub directa coordonare a colegei 

Conf.dr.habil.ing. carmen DEBELEAC: 

1. Premiul I obținut de studentul Rotaru Dragoș, domeniu mecanic, an II, la Concursul național 

de mecanică pentru pentru studenți "Andrei G. Ioachimescu", Secțiunea Mecanică I, faza 

națională, Cluj-Napoca, 16-18 mai 2019. 

2. Premiu Special ,,Andrei Ripianu,, obținut de studentul Rotaru Dragoș, domeniu mecanic, an 

II, la Concursul național de mecanică pentru pentru studenți "Andrei G. Ioachimescu", 

Secțiunea Mecanică I, faza națională, Cluj-Napoca, 16-18 mai 2019. 

3. Mențiune obținută de studentul Mladin Dragoș, domeniu mecanic, an II, la Concursul 

național de mecanică pentru pentru studenți "Andrei G. Ioachimescu", Secțiunea Mecanică I, 

faza națională, Cluj-Napoca, 16-18 mai 2019. 

4. Diplomă de Merit obținută de studentul Mladin Dragoș, domeniu mecanic, an II, la 

Concursul național de mecanică pentru pentru studenți "Andrei G. Ioachimescu", Secțiunea 

Mecanică I, faza națională, Cluj-Napoca, 16-18 mai 2019. 

 

 

 

7. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI RESURSA UMANĂ 

S-au făcut eforturi pentru recuperarea restanțelor apariției în cazul revistei bianuale sau a 

comunicării mai greoaie cu studenţii ale căror lucrări au fost selectate pentru publicare şi care trebuie 

formatate corespunzător. De asemenea trebuie menţionat faptul că o componentă semnificativă a 

întârzierilor se datorează fie procesului de verificare la plagiere/neplagiere sau corectură lingvistică.  

 

a. Referitor la revista Facultăţii de Inginerie şi Agronomie din Brăila, s-au făcut eforturi pentru 

recuperarea timpului pierdut ca urmare a neparticipării cu lucrări a cadrelor didactice, dar din 

păcate nu s-a reuşit recuperarea integrală, mai exact ultima apariţie este la nivelul lui 2017, 

Issue 2. S-au organizat mai multe ședințe cu cele doua departamente pentru mobilizarea 
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colegilor la a publica lucrări în revista facultății dar toate inițiativele nu au fost susținute de 

colegii din ambele departamente.  

b. Referitor la revista intitulată Buletinul SCCSS Galaţi situația nu a progresat, în sensul că 

ultima apariție este la nivelul anului 2014. Cauzele păstrării decalajului ar fi comunicarea mai 

greoaie cu studenţii ale căror lucrări au fost selectate pentru publicare şi care suplimentar 

trebuie formatate corespunzător dar şi procesul de verificare la plagiere/neplagiere respectiv 

corectura lingvistică. 

c. S-a păstrat modul de repartizare al tutorilor pe anii de studii, în sensul că tutorele care preia 

anul I, îl păstrează până când studenţii respectivi ajung în anul IV. Această metodă a fost 

discutată la nivelul departamentului şi s-a considerat ca fiind mai avantajoasă decât varianta în 

care cadrul didactic nu urmărea grupa pe parcursul evoluţiei ei către anul IV.   

d. Orarul procesului didactic s-a finalizat întotdeauna la timp, iar dacă a avut nevoie de corecturi,  

acestea au fost puse în practică în termenul corespunzător.  

e. În situaţiile în care anumite cadre didactice trebuiau să participe la seminarii sau conferinţe de 

specialitate, orele s-au programat în avans sau au fost reprogramate după data corespunzătoare 

din orar, însă în ambele situaţii s-au făcut menţionările aferente in registrul cu recuperări 

existent la secretariat. Studenţii afectaţi de reprogramări au fost anunţaţi din timp cu privire la 

locul şi ora recuperării. 

f. Fiecare cadru didactic a trebuit sa coordoneze la nivelul normei de baza un total de minim 5 

teme de diploma/disertaţie. La masterat s-a respectat criteriul de anul trecut și anume numărul 

disertaţiilor coordonate să fie proporţional cu numărul de ore de curs predate. 

g. Au fost organizate vizite in liceele partenere pentru promovarea ofertei educaţionale proprii. 

 

Denumire post Număr posturi Semestrul propunerii pentru 

concurs 

Profesor  2 1 

Profesor 1 2 

Conferențiar 2 2 

Șef lucrări 2 2 

 

 

8. BAZA MATERIALĂ 

Baza materială a facultății a crescut prin achiziții din contracte bdar, semnificativ ca urmare a 

referatelor pentru achiziții realizate la sfârșit de an, pentru anul următor. 

În aceste condiții, referatele aferente pentru anul 2019 sunt prezentate în anexă.  

 

 

9. ALTE ACTIVITĂŢI ŞI ACŢIUNI 

 

Colectivul departamentului S.I.M. a organizat prin membrii săi următoarele activităţi extra 

didactice din tabelul următor: 

Nr. 

crt. 
Denumire eveniment Partener Grup ţintă 

1.  Competiţie Cupa Prieteniei   Protocol colaborare cu 

DJTS Brăila  

Studenţii FIAB 

2.  Promovare admitere 2019 Protocoale cu toate 

liceele din Brăila 

inclusiv judeţul Brăila 

sunt in derulare 

Absolvenţi licee din Brăila 
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Pe lângă participarea la acţiunile facultăţii de promovare a ofertei educaţionale prin flayere, 

vizite la licee, publicitate la posturile de radio, etc.. În cadrul catedrei au fost primiţi elevi de liceu, 

coordonaţi de către dna prof. Liliana Marin de la Liceul Nicolae Iorga pentru a face practică în 

vederea participării la Olimpiada naţională de chimie. Prof. Coordonator de la departamentul MIAA 

a fost dna prof.dr.ing. Nechita Petronela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXE



1 

 



2 

 



3 

 



4 

 



5 

 



6 

 



7 

 

 
 

 

 

 

 


