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Universitatea din Petroşani a străbătut de-a lungul anilor mai multe etape de adaptare
la transformările care au avut loc în societatea românească. În aceste condiţii este nevoie de
reale aptitudini ale managementului aplicat pentru menţinerea poziţiei ocupate şi dezvoltarea
posibilităţilor de extindere a capacităţii de penetrare pe o “piaţă” extrem de ofertantă în care
cererea (numărul absolvenţilor de licee) a scăzut în ultimii ani.
De aceea cadrul didactic universitar trebuie să-şi canalizeze eforturile pe două direcţii
fundamentale strâns legate între ele şi anume, activitatea de cercetare şi activitatea didactică.
Activitatea de cercetare ştiinţifică se materializează prin participarea la elaborarea
contractelor de cercetare ştiinţifică fie ca membru în echipa de cercetare, fie ca director sau
responsabil de temă, situaţie în care pe lângă calităţile ştiinţifice el trebuie să dea dovadă şi de
calităţi manageriale, să ştie să formeze colectivul de cercetare, să impartă sarcinile în funcţie
de capacitatea şi pregătirea fiecărui membru al colectivului, să urmărească respectarea
termenelor contractuale şi a calităţii rezultatelor obţinute, să aibă capacitatea de a răsplăti
echitabil munca depusă de fiecare cercetător şi nu în ultimul rând să promoveze spiritul de
muncă în echipă. Rezultatele obţinute din activitatea de cercetare trebuie să se facă cunoscute
prin publicarea lor în reviste de specialitate şi prezentarea lor în cadrul sesiunilor de
comunicări ştiinţifice.
Activitatea didactică tebuie să fie dominată de abordarea modului interactiv de
prezentare a cursurilor, aceasta fiind o modalitate de a selecta şi stimula studenţii interesaţi să
participe la activitatea de cercetare. Rezultatele obţinute în urma activităţii de cercetare
trebuie să vină în completarea coloanei vertebrale a cursurilor universitare, iar aceasta face ca
direcţia să fie una dinamică. Cadrul didactic universitar este prin atitudine şi conduită un
exemplu pentru tinerii cu care intră în contact. Şi aici ca şi în activitatea de cercetare de
această dată trebuie să aibă capacitatea de a răsplăti corect cunoştinţele studenţilor.
1. OBIECTIVE PUNCTUALE ŞI ACŢIUNI privind procesul de învăţământ:
 adaptarea continuă a ofertei de specializări la cerinţele mediului socio-economic
actual;
 reacreditarea specializărilor de master din subordinea departamentului şi
acreditarea unor masterate noi în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă;
 punerea în acord a curriculum-urilor cu cerinţele mediului socio-economic;
 acoperirea prin manuale şi îndrumare de laborator a disciplinelor noi introduse la
specializarea Ingineria transporturilor şi trafic;
 afişarea până la sfârşitul lunii februarie a fiecărui an universitar a temelor propuse
pentru lucrările de licenţă şi a celor de masterat, pentru o mai bună coordonare a
acestei activităţi şi creşterii calităţii lucrărilor pregătite de absolvenţi;
 schimbarea viziunii asupra orelor de proiect prin încurajarea iniţiativei studenţilor
astfel încât această activitate să le stimuleze creativitatea;
 o nouă viziune asupra orelor de laborator punându-se accent pe laboratoarele
virtuale care fac ca procesul de învăţământ să fie mai accesibil, mai intuitiv, mai
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documentat şi mai puţin costisitor comparativ cu dotarea fizică a unui laborator;
efectuarea unora dintre lucrările de laborator în cadrul unor societăţi comerciale
care dispun de condiţii corespunzătoare, asigurându-se astfel accesul studenţilor la
dotări tehnice a căror achiziţie în cadrul departamentului ar fi imposibilă sau
nejustificată;
crearea, în colaborare cu conducerea facultății, a unor condiţii corespunzătoare de
efectuare a practicii;
promovarea în procesul de învăţământ a conceptului de predare-învăţare asistată
de calculator, ceea ce presupune:
 dotarea sălilor departamentului cu calculatoare şi videoproiectoare;
 realizarea de materiale multimedia care să vină în sprijinul procesului de
predare-învăţare;
 modificarea semnificaţiei “dotare tehnică a laboratoarelor” în sensul includerii
când acest lucru este adecvat a aplicaţiilor de simulare şi modelare pe
calculator;
 realizarea de cursuri, îndrumătoare de laborator şi de proiect în format
electronic;
menţinerea la un nivel important a numărului de locuri finanţate de la bugetul de
stat pentru specializările din domeniile gestionate de department;
promovarea în cadrul cât mai multor discipline de studiu a utilizării
calculatorului;
dezvoltarea componentei cursuri postliceale si postuniversitare care reprezintă o
sursă semnificativă de venituri extrabugetare, atât pentru departament, cât şi pentru
cadrele didactice;
organizarea unor sesiuni anuale studenţeşti de comunicări ştiinţifice şi tehnice.

2. OBIECTIVE ŞI ACŢIUNI PRIVIND CERCETAREA prin:
 instituirea la nivelul secretariatului departamentului a unei baze de date care să
cuprindă lucrările cotate ISI şi BDI dar şi a fondului de carte publicat de cadrele
didactice pentru a fi utilizat la citările bibliografice. Acest lucru conduce la
creşterea indicilor Hirsch ai membrilor departamentului, indici care stau la baza
alocării fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a
instituţiilor de învăţământ superior. Totodată această bază de date poate constitui
un mod mai bun de cunoaştere a preocupărilor de cercetare ale cadrelor didactice
din departament.
 veniturile din activitatea de cercetare să fie utilizate de cadrul didactic în folos
propriu sau pentru dotarea laboratorului în care îşi desfăşoară activitatea de
cercetare şi didactică. Acest lucru va contribui la crearea centrelor de cercetare şi
centrelor de cercetare de excelenţă;
 implicarea doctoranzilor în activitatea de cercetare încât la finalizarea tezei să
poată publica cel puțin o lucrare cotată ISI;
 implicarea studenţilor în activitatea de cercetare astfel încât minimum 30% dintre
studenţii absolvenţi ai studiilor de licenţă şi master să aibă cel puţin o lucrare
ştiinţifică publicată sau acceptată spre publicare într-o revistă BDI;
 încurajarea prin susţinerea de către universitate (parţială sau integrală) a
cheltuielilor necesare publicării rezultatelor obţinute în cercetare de către cadrele
didactice şi cercetătorii universităţii în reviste de prestigiu şi în Analele
Universității.
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3. OBIECTIVE ŞI ACŢIUNI PRIVIND CORPUL PROFESORAL care constau
în:
 crearea unor condiţii de lucru şi a unui climat propice desfăşurării activităţii
didactice şi de cercetare;
 sprijinirea cadrelor didactice pentru îndeplinirea criteriilor minimale de promovare
şi de abilitare;
 încurajarea muncii în echipă prin care se consolidează relaţiile de ordin profesional
şi social între membrii departamentului.
4. OBIECTIVE ŞI ACŢIUNI PRIVIND PATRIMONIUL IMOBILIAR ŞI
TEHNIC care constau în:
 recondiţionarea şi modernizarea laboratoarelor departamentului cu sprijinul
conducerii Universităţii;
 înfiinţarea unui laborator interdisciplinar cu sprijinul conducerii universităţii în
demisolul corpului nou al Universităţii.
5. OBIECTIVE ŞI ACŢIUNI PRIVIND RELAŢIILE INTERNE SI
INTERNATIONALE care constsau în:
 îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare atât în domeniul cercetării cât şi în cel
didactic cu celelalte departamente din Universitate;
 facilitarea plecării cât mai multor cadre didactice în străinătate în misiuni ştiinţifice
sau didactice, în schimb de experienţă sau la lucrările diverselor foruri, ca
reprezentanţi ai universităţii, deschizând astfel noi perspective pentru toate cadrele
didactice şi în special pentru cadrele didactice tinere din departament;
 facilitarea plecării cât mai multor studenţi în străinătate pentru urmarea de cursuri,
efectuarea de stagii practice, elaborarea de proiecte de diplomă, schimburi sau
experienţă.
6. OBIECTIVE ŞI ACŢIUNI PRIVIND STUDENŢII care constau în:
 punerea la dispoziţia studenţilor a unei oferte de învăţământ la nivelul
standardelor naţionale şi internaţionale;
 crearea de condiţii cât mai bune de formare profesională prin urmărirea atentă a
calităţii procesului de învăţământ şi permanenta lui perfecţionare;
 relaţia cadrelor didactice cu studenţii să se bazeze pe respectarea persoanei şi
personalităţii acestora;
 instituirea unui sistem funcţional de tutoriere a studenţilor care să atingă
următoarele obiective:
o identificarea vulnerabilităţile specifice vârstei lor;
o identificarea posibilelor probleme personale sau familiale;
o identificarea obstacolelor care le întâlnesc în înţelegerea şi studiul anumitor
discipline.
 sprijinirea iniţiativelor de grup sau individuale.
7. ACTUL MANAGERIAL
Actul managerial pe care îl propun se bazează pe principiul participativităţii prin
delegarea de competenţe şi răspunderi şi prin consultări premergătoare luării deciziilor de
importanţă majoră pentru departament cu:
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 colegii de echipă managerială;
 conducea facultăţii;
 foştii directori de departament sau de catedră;
 reprezentanţii studenţilor (dacă este cazul).
Alte caracteristici ale actului managerial vor fi:
 profesionalismul;
 onestitatea;
 loialitatea faţă de instituţie;
 respectul faţă de lege;
 colegialitatea;
 sensibilitatea la problemele oamenilor;
 transparenţa;
 munca în echipă;
 spiritul democratic.
8. APRECIERI FINALE
Prezentul plan managerial are la bază experienţa de cercetare şi didactică dobândită în
cadrul Centrului de Calcul Electronic al Combinatului Minier Valea Jiului, I.C.I.T.P.M.H.
(Institutul de Cercetări Inginerie Tehnologică şi Proiectări Miniere pentru Huilă), Exploatării
Miniere Petrila şi Universităţii din Petroşani, unde am activat pentru început în cadrul
Facultăţii de Ştiinţe, catedra de Matematică – Informatică iar ulterior în cadrul Facultăţii de
Inginerie Mecanică şi Electrică, Departamentul de Inginerie Mecanică, Industrială şi
Transport (D.I.M.I.T. – fosta catedră de Maşini şi Instalaţii).
În calitate de director/responsabil am coordonat un număr de 10 contracte de cercetare
(cuprinzând 12 teme) câştigate pe bază de competiţie iar în calitate de membru în colectivele
de cercetare am colaborat la elaborarea a 20 de contracte de cercetare obţinute pe bază de
competiţie.
Am elaborat şi publicat, în calitate de prim-autor, autor unic sau coautor în diferite
colective, la edituri recunoscute CNCSIS/CNCS şi edituri internaţionale, un număr de 10 cărţi
care pot fi structurate astfel:
 1 carte publicată în edituri din străinătate ca prim autor;
 5 cărţi în edituri acreditate de CNCSIS/CNCS, dintre care 5 ca prim-autor şi 4 ca
unic autor;
 2 manuale suport de curs, ambele ca prim autor şi unic autor;
 2 îndrumare pentru laborator/aplicaţii, ambele ca unic autor.
Activitatea didactică este materializată la următoarele discipline unde sunt titular de
curs:
 Programarea şi utilizarea calculatoarelor – la specializarea Ingineria transporturilor
şi trafic;
 Informatică în transporturi – la specializarea Ingineria transporturilor şi trafic;
 Transport pe verticală – la specializarea Ingineria transporturilor şi trafic;
 Transport multimodal – la specializarea Ingineria transporturilor şi trafic;
 Fiabilitate şi diagnoză – pentru domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiilor.
Vizibilitatea activităţii profesionale o voi prezenta prin indicii Hirsch care au valorile
1 pentru baza de date WEB OF SCIENCE, 3 pentru baza de date Scopus şi 5 pentru baza de
date Google Scholar.
Experienţa managerială dobândită este materializată prin:
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Şef Proiect în cadrul Centrului de Calcul Electronic Petroşani privind
informatizarea şi urmărirea reparaţiilor motoarelor antigrizutoase de la
I.P.S.R.U.E.E.M Petroşani;
 Şef proiecte în cadrul Institutului de Cercetări Inginerie Tehnologică şi Proiectări
Miniere pentru Huilă privind alimentarea cu energie electrică a incintelor
exploatărilor miniere;
 Adjunct şef Sector Automatizare – Dispecerizare la Exploatarea Minieră Petrila;
 Secretar al departamentului D.I.M.I.T (Departamentul de Inginerie Mecanică,
Industrială şi Transport);
 Membru al Consiliului profesoral al Facultaţii de Inginerie Mecanică şi Electrică
(2012 – prezent).
Punctul meu de vedere este că în cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică,
Industrială și Transporturi există cadre didactice universitare bine pregătite din punct de
vedere profesional şi cu o bogată experienţă academică dar şi tineri entuziaşti care doresc să
se afirme. Aceştia au nevoie de sprijin moral şi profesional pentru dezvoltarea carierei
universitare. Personal am manifestat deschidere în relaţiile cu cadrele didactice tinere
oferindu-le suportul moral şi profesional de care am considerat că au nevoie. Eu sunt dispus şi
cred că pot dacă îmi acordaţi încrederea dumneavoastră să îmbin experienţa membrilor
departamentului dobândită în ani] cu entuziasmul şi dorinţa de afirmare a cadrelor didactice
tinere.
Programul managerial propus este deschis sugestiilor venite din partea conducerii
Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică, a conducerii Universităţii dar şi a colegilor de
departament.

Petroșani, 15.03.2016

Conf.univ.dr.ing. Florin Dumitru POPESCU
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