
PL AN 
MANAGERIAL 

FACULTATEA IME

C A N D I D AT : 

C O N F. D R . I N G . B U C U R  G A B R I E L A



Planul managerial pe care îl propun a fost dezvoltat în concordanţă cu

obiectivele strategice si specifice facultăţii IME, avand ca linii directoare

obiectivele programului managerial al Rectorului, ales de comunitatea

academică din UPG.



PLAN MANAGERIAL : 
OBIECTIVE STRATEGICE

 Creşterea eficienţei şi competitivităţii procesului didactic.

 Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, în

concordanţă cu priorităţile definite în planul strategic al

universităţii, la nivel naţional şi european, astfel încât şi prin

eforturile cadrelor didactice de la facultatea IME ,

universitatea să se situeze până în anul 2024 în categoria

universităţilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică.

 Asigurarea unui climat adecvat pentru dezvoltarea şi

perfecţionarea profesională a cadrelor didactice, studentilor

si personalului didactic auxliar din facultate.

 Adaptarea permanentă a ofertei educaţionale la piaţa forţei

de muncă si afirmarea facultăţii în relaţia cu mediul

economic, social şi implicarea în viaţa comunităţii.

 Promovarea unui sistem eficient de management în cadrul

facultăţii şi în relaţia cu universitatea.



PL AN MANAGERIAL: OBIECTIVE SI ACTIVITATI SPECIFICE: 
ACTIVITATEA DIDACTICA

 Îmbunătăţirea şi actualizarea periodică a planurilor de învăţământ aferente programelor
de studii, astfel incat să răspundă cerinţelor de asigurare a competenţelor longitudinale
şi transversale.

 Actualizarea periodică a fişelor disciplinelor predate în facultate şi corelarea
conţinuturilor acestora cu conţinuturile unor discipline similare predate în alte facultăţi
de acelaşi profil, din spaţiul naţional şi international.

 Modernizarea procesului didactic de predare/învăţare prin utilizarea şi dezvoltarea
tehnicilor din domeniul tehnologiei informaţiei, în acord cu extinderea platformei de e-
learning si pentru invatamantul IF.

 Continuarea procesului de modernizare a infrastructurii specifice proceselor didactice:
săli de laborator, seminar, curs. Finanţarea se va face din fondurile disponibile din
proiectele de cercetare, dezvoltarea de cursuri de scurta durata şi prin sponsorizare.

 Infiintarea de noi programe de studiu la formele de învăţământ la distanţă (ID) şi cu
frecvenţa redusă (IFR).

 Restructurarea ofertei de programe de studiu în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei
de muncă şi introducerea de specializări noi.

 Transformarea structurii de pregătire informatică a studenţilor facultăţii în concordanţă
cu evoluţia programelor de calcul pentru diferite aplicaţii inginereşti şi cu cerinţele
beneficiarilor din economie.



 Monitorizarea acţiunilor periodice de evaluare a activităţilor didactice

desfăşurate de cadrele didactice la nivel de departament.

 Perfecţionarea modalităţilor de evaluare şi notare a studenţilor, prin

introducerea pe lângă evaluarea finală la toate disciplinele, a

metodelor de evaluare periodică, planificată şi anunţată prin fişa

disciplinei (examene, parţiale, teme de casă, referate etc.).

 Coordonarea şi îmbunătăţirea activităţii de elaborare a lucrărilor de

absolvire pentru absolvenţii studiilor de licenţă si de la studiile de

masterat, în cel din urmă caz insistându-se şi pe componenta de

cercetare.

 Coordonarea şi îmbunătăţirea activităţii de practică în producţie a

studenţilor din anii II şi III.

 Extinderea parteneriatelor facultate-societăţi comerciale pentru

creşterea eficienţei activităţii de instruire practică a studenţilor.



PL AN MANAGERIAL: OBIECTIVE SI ACTIVITATI SPECIFICE : 
ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

 Creşterea numărului de proiecte şi a ratei de succes în cadrul
competiţiei pentru granturi naţionale şi internaţionale.

 Atragerea de fonduri structurale prin propunerea de proiecte în
programele POSDRU, POCU şi POSCCE.

 Sprijinirea dezvoltării de colaborări pe baza de contracte de
cercetare, expertizare, etc. cu agenţi economici din judeţ şi din
ţară.

 Încurajarea iniţiativelor de dezvoltare a unor programe de
cercetare interdisciplinară la nivelul facultăţii, universităţii şi
parteneriate cu alte universitati.

 Promovarea şi susţinerea schimburilor ştiinţifice între facultatea
noastră şi facultăţi din ţară şi din Uniunea Europeană şi anume:
stagii postdoctorale, doctorate în cotutelă, echipe mixte de
cercetare, mobilităţi de cadre didactice şi masteranzi, doctoranzi.



 Sprijinirea organizării de conferinţe ştiinţifice în cadrul
facultăţii şi universităţii;

 Atragerea unui număr cât mai mare de doctoranzi cu
frecvenţă şi stimularea acestora prin diferite forme (de
exemplu: atragerea în colectivele de cercetare şi în activitatea
didactică la plata cu ora, care permit remunerarea
suplimentară, finanţarea prin sponsorizare a deplasărilor la
conferinţe naţionale şi internaţionale, publicarea rezultatelor
cercetării).

 Sprijinirea dezvoltării infrastructurii prin amenajarea în
fiecare departament a unui spaţiu adecvat destinat
doctoranzilor şi masteranzilor.

 Acreditarea a noi laboratoare de cercetare din cadrul
facultăţii.



Plan Managerial: Obiective si Activitati specifice:
“RESURSE UMANE - ” Cadre didactice ” 

• Atragerea unui număr cât mai mare de cadre didactice tinere.

• Sprijinirea cadrelor didactice pentru publicarea articolelor în reviste cotate ISI

din zona rosie si galbena şi participarea la conferinţe şiinţifice de prestigiu, prin

atragerea de surse de finanţare extrabugetară. (sprijinind în acest fel

îndeplinirea condiţiilor de abilitare pentru cât mai multe cadre didactice).

• Sprijinirea cadrelor didactice din facultate de a participa la cursuri de

perfecţionare sau specializare.

• Stimularea cadrelor didactice din facultate pentru redactarea de cursuri şi

îndrumare de laborator în limbi de circulaţie internaţională (în special engleză).

• Atragerea unui număr cât mai mare de cadre didactice asociate din cadrul

specialiştilor care au obţinut titlul ştiintific de doctor în ştiinţe atât la

universitatea noastră, cât şi la alte universităţi.



PL AN MANAGERIAL: OBIECTIVE SI ACTIVITATI SPECIFICE:
“RESURSE UMANE - STUDENTI

• Promovarea unui învăţământ centrat pe student, în care studentul este şi

partener în procesul de învăţământ.

• Creşterea performanţelor procesului de învăţământ, a formelor de

transmitere şi evaluare a cunoştinţelor, din perspectiva aşteptărilor

studenţilor.

• Implicarea reprezentanţilor studenţilor de la specializările coordonate de

departamentele facultăţii în procesele decizionale.

• Extinderea activităţii de cercetare ştiinţifică studenţească prin cooptarea

studenţilor valoroşi în colectivele de cercetare şi remunerarea pentru

munca depusă, prin participarea la elaborarea şi publicarea unor articole

ştiinţifice etc.

• Stimularea activităţii cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi sustinerea

participării studenţilor la manifestări ştiinţifice studenţeşti organizate în alte

centre universitare prin asigurarea resurselor financiare necesare deplasării.



 Susţinerea asociaţiilor studenţeşti pentru diferite acţiuni organizate

în campusul universitar prin atragerea sprijinului de la diferite

organizaţii şi fundaţii.

 Facilitarea accesului studenţilor la bibliotecile electronice naţionale

şi internaţionale.

 Atragerea de burse de la agenţii economici pentru un număr cât mai

mare de studenţi.

 Atragerea de lucrări de cercetare şi proiectare de la agenţii

economici, care să fie executate de studenţi sub îndrumarea

cadrelor didactice.

 Creşterea gradului de angajare a studenţilor în perioada practicii în

producţie şi în perioada vacanţei de vară.



PLAN MANAGERIAL: OBIECTIVE SI ACTIVITATI SPECIFICE:
RESURSE UMANE - Personal didactic auxiliar

 Redistribuirea echitabilă a sarcinilor personalului didactic auxiliar şi

tehnic din departamente, astfel încât să existe un grad de încărcare

optim pentru fiecare tehnician.

 Flexibilitate in desfăşurarea de activităţi în vederea obţinerii de

venituri suplimentare din cercetare, activităţi didactice desfăşurate la

invatamantul ID, IFR.

 Organizarea unor cursuri de instruire tehnică necesare exploatării

aparaturii de laborator şi de cercetare achiziţionată în ultima perioadă

şi care se va achiziţiona în continuare.



PL AN MANAGERIAL: OBIECTIVE SI ACTIVITATI SPECIFICE:

CRESTEREA VIZIBILITATII FACULTATII I.M.E.

• Susţinerea acţiunilor de dezvoltare a relaţiilor de colaborare cu alte

departamente şi facultăţi similare din ţară şi strainatate.

• Susţinerea şi stimularea cadrelor didactice din facultate care doresc să facă

parte din comisii naţionale de evaluare pentru programele de cercetare, pentru

ARACIS.

• Promovarea şi susţinerea demersurilor de atragere a unor specialişti din mediul

economic la anumite activităţi didactice şi de cercetare din facultate.

• Creşterea vizibilităţii facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică printr-o politică

mai agresivă şi anume: materiale promoţionale cu însemnele facultăţii şi

universităţii, absolvenţi de succes etc.; folosirea mijloacelor mass-media

• Organizarea unor campanii sustinute pentru promovarea facultăţii în rândul

liceelor din Prahova şi judeţele limitrofe pentru atragerea viitorilor studenţi.



• Dezvoltarea şi modernizarea site-ului facultăţii prin prezentarea

informaţiilor cu privire la dotările de excepţie ale laboratoarelor din cadrul

facultăţii, competenţele cadrelor didactice din facultate în domeniul

cercetării ştiinţifice.

• Prezentarea pe site a rezultatelor studentilor la diferite concursuri si

simpozioane studentesti.

• Întărirea şi extinderea colaborărilor existente prin actualizarea

protocoalelor şi acordurilor încheiate anterior, iniţierea de noi contacte în

vederea realizării de noi acorduri, inclusiv cele de mobilităţi cunoscute

(Socrates, Leonardo, etc.).

• Participarea mai activă a cadrelor didactice în comitetele de organizare şi

cele ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale organizate de

departamentele facultăţilor din UPG dar si de universitati din strainatate.



PL AN MANAGERIAL: OBIECTIVE SI ACTIVITATI SPECIFICE
IMBUNATATIREA MANAGEMENTULUI L A NIVELUL FACULTĂŢII

 Promovarea unui management de echipă şi delegarea de competenţe

şi responsabilităţi clare.

 Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare.

 Promovarea eticii şi deontologiei profesionale.

 Imbunatatirea sistemului informatic didactic până la nivelul

cataloagelor electronice, care să uşureze foarte mult încheierea

situaţiilor matricole ale studenţilor şi absolvenţilor.

 Asigurarea transparenţei în deciziile conducerii universităţii precum şi

în deciziile conducerii facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică.

 Susţinerea problemelor cadrelor didactice şi ale studenţilor din

facultate în cadrul structurilor superioare de conducere din

universitate, Consiliul deAdministraţie şi Senatul universităţii.



ARGUMENTE IN FAVOAREA
CANDIDATURII

 Experienta in domeniul managementului universitar

( patru ani responsabil IDFR din partea facultatii IME, patru ani

director DIDFR)

 Experienta lucrului in echipa acumulata in derularea diverselor tipuri

de proiecte (Cercetare, POCU)

 Atitudinea neconflictuala dovedita de intreaga activitate desfasurata 

in UPG


