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UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU 

FACULTATEA DE INGINERIE  

 

PLANUL OPERAŢIONAL PE ANUL 2013 

Domeniul de 

acţiune 

Activităţi Responsabil Termen Resurse 

financiare 

Activitate 

didactică, ofertă 

educaţională 

1. Actualizarea informaţiilor de pe pagina web a 

facultăţii  

Prodecan facultate, 

Inginer de sistem 

lunar 
- 

2. Realizarea unei noi  pagini web Prodecan facultate, 

Inginer de sistem 

Decembrie 

2013 
- 

3. Elaborarea de materiale didactice  Toate cadrele 

didactice, conform 

fişelor posturilor  

Septembrie 

2013 

Bugetul 

Facultăţii de  

Inginerie 

4. Elaborarea unei broşuri de promovare a facultăţii Decan, Prodecan 

01.03.2013 

Bugetul 

Facultăţii de  

Inginerie 

5. Optimizarea planurilor de învăţământ în 

concordanţă cu standardele ARACIS, dar şi cu 

resursa umană de care dispune facultatea şi cu 

specificul industrial al zonei 

 

Consiliul facultăţii  

01.05.2013 - 

6. Demersuri către societăţile comerciale, pentru 

semnarea protocoalelor de practică 

Directori de 

departament, decan, 

prodecan 

01.06.2013 - 

7. Optimizarea statelor de funcţii de personal didactic 

în vederea încadrării în bugetul de venituri şi 

cheltuieli al facultăţii 

 

Directori de 

departament, decan 
25.09.2013 - 



 2 

8. Reacreditarea programelor de master conform 

legislaţiei în vigoare 

Decan, prodecan, 

Directori de 

departament  

Funcţie de 

calendarul 

stabilit de 

ARACIS 

Bugetul 

Facultăţii de 

Inginerie 

9. Efectuarea de acţiuni de promovare a ofertei 

educaţionale  care să asigure creşterea numărului de 

studenţi. Pentru aceasta facultatea şi departamentele 

vor avea în vedere: 

- Extinderea zonelor geografice de provenienţă 

a candidaţilor; 

- Efectuarea de activităţi comune cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj şi cu 

Inspectoratele Şcolare din judeţele apropiate, cu alte 

instituţii, care deţin potenţial de studenţi, masteranzi 

pentru programele de învăţământ oferite de 

universitate, pentru sondarea ofertării unor noi 

programe; 

Decan, prodecan, 

Directori de 

departament  

01.07.2013 

Bugetul 

Facultăţii de 

Inginerie 

10. Organizarea de întâlniri anuale cu angajatorii care sunt 

principalii beneficiari a rezultatelor activităţii 

universitare, cu scopul adaptării planurilor de învăţământ 

la cerinţele mediului socio-economic. 

 

Decan, prodecan, 

Directori de 

departament  
01.12.2013 - 

Activitatea cu 

studenţii 

1. Monitorizarea rezultatelor studenţilor, în vederea 

reducerii pierderilor prin abandon şcolar sau prin 

exmatriculare (se va avea în vederea monitorizarea 

traseului an I-an IV) 

Consiliul facultăţii, 

pentru promoţiile 

Bologna 

01.05.2013 - 

2. 

 

Organizarea conferinţei ştiinţifice studenţeşti, 

STUDING, ediţia a VII a  

Decan, prodecan, 

studenţi 

Aprilie 2013 Bugetul 

Facultăţii de 

Inginerie 

3. Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare: Toate cadrele 10.11.2013 Bugetul 
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- min. 5 participări la conferinţe naţionale, 

- min. 20  lucrări ştiinţifice publicate la 

conferinţe studenţeşti, 

- min. 50 de studenţi antrenaţi în cercurile 

ştiinţifice studenţeşti, 

- min. 5 studenţi prezenţi în colectivele de 

cercetare. 

didactice Facultăţii de 

Inginerie 

4. Implicarea mai activă a îndrumătorilor de an în 

identificarea şi rezolvarea problemelor studenţilor 

Îndrumătorii de an, 

prodecan 

Trimestrial, 

şedinţe 

anunţate, 

procese 

verbale cu 

temele 

discutate 

 

- 

5. Urmărirea traseelor absolvenţilor Directori de 

departament 
 

01.05.2013 
- 

6. Organizarea concursului de informatică 

ROTOPCODER 2013, Ediţia a II-a,  în parteneriat 

cu Colegiul Naţional Ecaterina Teodoroiu 

 

Letor dr. Runceanu 

Adrian 

mai 2013 
Bugetul 

Facultăţii de 

Inginerie 

Activitatea de 

cercetare 

1. Dezvoltarea laboratoarelor de cercetare cu finanţare 

obţinută pe bază de competiţie de proiecte la nivel 

naţional 

Toate cadrele 

didactice 

Funcţie de 

calendarul 

fiecărei 

competiţii 

 

Sursele de 

finanţare ale 

competiţiilor 

2. Participare la competiţii de granturi naţionale, 

internaţionale. Min. 1 proiect/competiţie 

Toate cadrele 

didactice 

Funcţie de 

calendarul 

fiecărei 

competiţii 

 

Sursele de 

finanţare ale 

competiţiilor 
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3. Publicarea  de articole în reviste cotate ISI, sau 

indexate în baze de date internaţionale: 

- 50 articole ISI şi ISI Proceeding 

- 60 articole B+, 

- 30 articole B şi altele 

 

Toate cadrele 

didactice 
01.11.2013 

Bugetul 

Facultăţii de 

Inginerie, 

surse proprii 

ale cadrelor 

didactice, 

voucher-e 

obţinute din 

activitatea de 

cercetare 

4. Semnarea  de contracte de cercetare cu societăţi 

comerciale: min.5 contracte pe facultate. 

Conducerea 

facultăţii, directori de 

departament 

01.12.2013 

- 

5. Organizarea Conferinţei internaţionale  a Facultăţii 

de Inginerie CONFERENG 2013 

 

Decan,Prodecan 

facultate 

Noiembrie 

2013 

ANCS, 

Bugetul 

Facultăţii de 

Inginerie 

6. 

Organizarea de manifestări ştiinţifice de către 

catedre 

Directori 

departament 

Conform 

calendarului 

fiecărei 

catedre 

Surse atrase de 

catedre din 

sponsorizări 

7. 
Organizarea unei școli de vară 

 

Decan,Prodecan 

facultate 
31.07.2013 

Bugetul 

Facultăţii de 

Inginerie 

Baza materială 1.  Achiziţia de mobilier nou pentru laboratoarele 

facultăţii 

 

 

Decan 01.09.2013 Bugetul 

Facultăţii de 

Inginerie 

2.  Dotarea cu echipament I.T. Decan 01.09.2013 Bugetul 

Facultăţii de 

Inginerie 
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3.  Dotarea sălilor de curs cu videoproiectoare Decan 01.09.2013 Bugetul 

Facultăţii de 

Inginerie 

Managementul 

asigurării calităţii 

1. Evaluarea disciplinelor de studiu în catedre  Director de 

departament 

15.09.2013 
- 

2. Evaluarea colegială a cadrelor didactice 100 % Decan, RAC 15.06.2013 - 

3. Evaluarea cadrelor didactice din partea directorului 

de departament pentru anul univ. 2012-2013 

Decan, Directori de 

departament, RAC 

15.12.2013 - 

4. Evaluarea mediului de învăţare de către studenţi Prodecan 15.12.2013 - 

  

 

Decan, 

Prof.univ.dr.ing. Luminiţa Georgeta Popescu 


