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Plan strategic pentru perioada 2016‐2020 
 
Preambul 

 
Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, continuatoare a tradiţiilor învăţământului 
silvic superior din România înfiinţat încă din secolul al XIX‐lea, militează pentru 
perfecţionarea continuă a sistemului de învăţământ superior de specialitate şi 
adaptareaacestuia la cerinţele noi impuse de evoluţia societăţii, ţinând cont de 
particularităţile şi stadiul de dezvoltare al ţării noastre dar şi de contextul internațional. 
Facultatea din Braşov trebuie să îşi păstreze şi să îşi impună în continuare rolul de facultate 
etalon pentru învăţământul silvic superior din România. Acest deziderat este impus atât de 
tradiţie dar şi de sistemul concurenţial creat în ultimul deceniu în învăţământul silvic, cât şi 
de nevoia de a face faţă condiţiilor noi cu care se va confrunta învăţământul superior în 
perioada următoare. 
 
La elaborarea acestui plan strategic s‐a avut în vedere misiunea universităţii, planul strategic 
al Universităţii Transilvania din Braşov, planul de conducere al Decanului Facultăţii de 
Silvicultură şi Exploatări Forestiere pentru perioada 2016‐2020, resursele umane şi materiale 
existente, precum și legislația. Planul strategic prezintă misiunea, obiectivele şi măsurile de 
realizare la nivelul Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere. 
 
Misiunea facultății 

 
Misiunea facultăţii este de a forma cadre cu pregătire superioară și de a furniza servicii de 
cercetare ştiinţifică, proiectare, asistenţă tehnică şi pregătire post‐universitară în domeniile 
silvicultură şi inginerie geodezică. Realizarea acestei misiuni se va face prin aplicarea 
următoarelor obiective şi măsuri, având în vedere principiile respectării legilor şi 
reglementărilor specifice, transparenţei în luarea deciziilor şi respectării individului 
indiferent de grad sau funcţie. 
 
 
Obiectiv strategic 1: Promovarea unui învățământ de calitate, centrat pe nevoile 
studenților și corelat cu cerințele pieței muncii 
 

- Adaptarea curiculei universitare la stadiul actual al cercetării din domeniu, în raport 
cu nevoile de pe piața muncii, precum și compatibilizarea ei cu cea de la universități 
de prestigiu din străinătate; 
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- Inițierea unui program de studii de masterat în limba engleză în cadrul procesului de 
internaționalizare a facultății;  

- Dezvoltarea schimburilor internaţionale de cadre didactice şi studenţi, atât în cadrul 
programelor europene (Erasmus+, CEEPUS, etc.), cât şi a unor parteneriate directe cu 
facultăţi similare din străinătate; 

- Implicarea studenților în activitățile de cercetare derulate de departamente; 

- Creșterea gradului de utilizare a platformei e-learning și a tehnologiilor moderne în 
procesul didactic; 

- Stimularea parteneriatelor între facultate și mediul economic în vederea efectuării 
practicii de către studenți și inserției acestora pe piața muncii; 

- Elaborarea de materiale didactice tipărite şi în format electronic pentru uzul direct al 
studenţilor de la forma de zi/ID; 

- Asigurarea unor condiții optime de desfășurare a practicii studenţilor şi promovarea 
în cadrul lucrărilor de laborator, în măsura posibilităților, a aplicaţiilor de teren în 
zone din judeţul Braşov; 

- Evaluarea periodică a programelor de studii de licență și masterat în conformitate cu 
reglementările specifice; 

- Dezvoltarea, modernizarea şi dotarea cu aparatură specifică a sălilor şi laboratoarelor 
didactice prin atragerea de fonduri (venituri proprii, proiecte, sponsorizări, etc.); 

- Continuarea modernizării bazelor didactice și de practică ale facultăţii (Gârcin, 
Sâmpetru, Doftana) şi a transformării acestora în baze multidisciplinare; 

- Atragerea şi angajarea celor mai performanţi specialiști în domeniu pentru a asigura 
continuitatea şi calitatea procesului didactic. 
 
 

Obiectiv strategic 2: Dezvoltarea activității de cercetare ştiinţifică, consultanță 
și asistență tehnică 
 

- Consolidarea celor două centre de cercetare aferente facultăţii; 

- Încurajarea cercetătorilor din domeniul silvic să deruleze granturi la facultatea din 
Brașov, prin punerea la dispoziție a infrastructurii existente; 

- Sprijinirea cadrelor didactice, cercetătorilor și doctoranzilor din facultate în vederea 
obținerii de proiecte de cercetare‐dezvoltare și publicării de articole științifice în 
reviste de prestigiu; 

- Depunerea de eforturi susţinute, organizatorice şi financiare, pentru modernizarea şi 
dotarea laboratoarelor facultății cu echipament de cercetare (inclusiv din donaţii şi 
sponsorizări); 

- Intensificarea colaborării cu principalii beneficiari ai serviciilor de cercetare ştiinţifică, 
asistenţă tehnică, consultanţă şi perfecţionare profesională de specialitate din ţară 
(autorităţile publice centrale pentru cercetare, silvicultură, mediu, administratorii 
pădurilor de stat şi private, sectorul privat etc.) şi străinătate; 

- Promovarea cercetării ştiinţifice studenţeşti şi premierea celor mai performanţi 
studenţi; 

- Organizarea de conferințe științifice cu largă participare naţională şi internaţională; 



- Sprijinirea asistenților, șefilor de lucrări și conferențiarilor din facultate în vederea 
elaborării tezei de abilitare; 

- Afilierea facultăţii la instituţiile şi organizaţiile internaţionale de profil (ex: IUFRO, 
Evoltree etc.) şi participarea la activităţile şi proiectele acestora. 
 

Obiectiv strategic 3: Asigurarea cadrului administrativ optim pentru 

desfăşurarea activităţilor didactice şi de cercetare‐dezvoltare 
 

- Comunicarea permanentă şi eficientă a conducerii facultăţii cu colectivul de cadre 
didactice, studenții și doctoranzii facultății, personalul didactic auxiliar şi 
administrativ; 

- Evaluarea/auditarea internă periodică a calităţii activităţilor didactice şi de cercetare 
la nivelul celor două departamente şi a facultăţii; 

- Îmbunătăţirea relaţiei cadru didactic‐student prin mijloace şi metode specifice 
(activitate tutorială, consultaţii etc.); 

- Continuarea modernizării spaţiilor facultăţii; 

- Repartizarea optimă a spaţiilor disciplinelor fiecărui departament, în funcţie 
denumărul de ore, cadre didactice şi necesităţile specifice procesului didactic şi de 
cercetare‐dezvoltare; 

- Prezentarea şi actualizarea ofertei educaţionale şi de cercetare‐dezvoltare a facultăţii 
în format scris si electronic. 

 
 

Decan, 
Prof. univ. dr. Alexandru Lucian CURTU 


