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Scopurile generale ale acestui plan managerial sunt:
~ prezentarea motivelor pentru care am decis sa candidez pentru functia de director al
Departamentului de Electroenergetica;
~ prezentarea unei analize SWOT generale privind situatia actuala a departamentului;
~ prezentarea obiectivului general ~i a obiectivelor specifice propuse pentru
imbunatatirea managementului in cadrul departamentului.

in prima parte a acestui plan managerial va prezinta cateva motive pentru care am decis sa
imi depun candidatura pentru functia de director al Departamentului de Electroenergetica:
./ sunt absolvent al ciclurilor de licenta, master ~i doctorat organizate de catre
Departamentul de Electroenergetica;
./ sunt membru al Departamentului de Electroenergetica incepand cu anul 2004,
parcurgand toate etapele astfel: doctorand cu frecventa, postdoctorand, asistent
universitar, ~ef de lucrari, conferentiar;
./ in perioada anterioara am participat activ in activitati de management cum ar fi:
intocmirea statelor de functiuni, intocmirea statisticilor privind raportarea cercetarii la
nivel de departament, membru in echipa de intocmire a dosarului de acreditare
(ARACIS) a ciclului de licenta, membru in comisia de admitere etc.
Analiza SWOT a situafiei actuale a Departamentului de Electroenergetica
Principalele puncte tari:
1. Planul de invatamant al specializarii Ingineria sistemelor electroenergetice de la ciclul
licenta a fost actualizat, prezentand o mai mare atractivitate pentru studentii no~tri.
2. Departamentul de Electroenergetica beneficiaza de resursa umana de calitate, implicata in
pastrarea la un nivel ridicat al calitatii procesului didactic. Acest lucru este justificat ~i de
numarul mare de absolventi ai ciclului de licenta care aleg sa continue studiile de master
la programul organizat de Departamentul de Electroenergetica.
3. 0 parte din laboratoarele departamentului sunt dotate cu echipamente modeme care permit
des!a~urarea activitatilor de laborator la un standard ridicat.
4. Departamentul de Electoenergetica este recunoscut la nivel national fiind in stransa
legatura cu principalele departamente de profil din celelalte Universitati din tara.

5. Departamentul de Electroenergetica are relatii bune cu mediul economic valorificate prin
implicarea speciali~tilor din mediul economic in sustinerea de ore didactice in regim de
plata cu ora la ciclurile Licenta ~i Master, prin sprijinul acordat efectuarii stagiilor de
practica ale studentilor, ~i prin implicarea acestuia in dotarea completa sau paqiala a unor
laboratoare ale departamentului.
Principalele puncte slabe:
1. Planul de invatamant al specializarii Conducerea sistemelor electroenergetice de la ciclul
Master nu prezinta atractivitate ridicata pentru absolventii celorlalte cicluri de Licenta
existente la nivellocal.
2. Resursa umana a departamentului este in scadere din punct de vedere numeric. In prezent,
in statui de functiuni al departamentului, din totalul de 24 posturi exista 9 posturi vacante
~i un post didactic ocupat de un membru al departamentului cu varsta peste 65 ani.
3. Exista laboratoare esentiale pentru domeniul energetic care nu au mai beneficiat de dotari
de o perioada lunga de timp.
4. Membrii departamentului nu sunt foarte activi in atragerea de fonduri de cercetare
nationale sau intemationale.
5. Relatiile intemationale nu sunt bine valorificate, in sensul ca acestea nu sunt concretizate
cu proiecte de cercetare comune sau cu activitati de publicare comune.
6. Exista discipline la care nu au mai fost publicate materiale didactice de foarte mult timp.
7. 0 parte dintre membrii departamentului nu se evidentiaza prin participarea cu lucrari
~tiintifice la conferinte ~i reviste.
Principalele oportunitiifi:
1. Apartenenta de Universitatea Politehnica Timi~oara reprezinta un punct cheie in atragerea
de studenti la ciclurile de licenta, master ~i doctorat deservite cu preponderenta de membrii
Departamentului de Electroenergetica.
2. Cre~terea nivelului de salarizare in invatamantul superior faciliteaza cre~terea atractivitatii
acestuia in randul tinerilor.
3. Companiile din mediul industrial au devenit mai active in procesul de dotare a
laboratoarelor din mediul universitar.
4. Domeniul in care activeaza departamentul nostru (obiectul muncii) - energia- face parte
din domeniile de specializare inteligenta, conform HG 583/2015 pentru aprobarea Planului
National de Cercetare Dezvoltare ~i Inovare 2015-2020.
5. Foarte multe competitii de proiecte impun parteneriate, cea ce conduce la un interes
reciproc de colaborare cu alte Universitati, Institute de Cercetare ~i/sau companii din
mediul economic.
Principalele riscuri:
1. Numarul redus de absolventi ai bacalaureatului conduce la scaderea numarului de posibili
candidati care vor alege locurile bugetate in invatamantul superior pentru profilurile de
studii inginere~ti.
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2. Numarul redus de persoane care au finalizat studiile doctorale in domeniul inginerie
energetica are un efect negativ in atragerea de resursa umana tanara.
3. Intervalul de timp mare dintre lansarea competitiilor nationale de cercetare (3 ani) au efect
negativ atat in atragerea de fonduri de cercetare in departament cat ~i de promovare a
personalului didactic.
4. Situatia critica a energeticii in Romania. Multe intreprinderi din domeniul energiei electrice
se afla in situatii cu activitate productiva mult redusa fata de capacitatea lor, ceea ce a
condus la restructurari de personal.
Obiectivul general personal este acela de a asigura un climat optim pentru desra~urarea
activitatilor didactice ~i de cercetare, respectiv de antrenarea intregului colectiv al departamentului
in activitatile auxiliare necesare bunului mers allucrurilor.
In continuare va prezint obiective specifice propuse pentru atingerea obiectivului general.
Obiective specifice privind procesul didactic:
);;> actualizarea planului de invatamant la cilul de studii de master;
);;> intocmirea dosarelor de reacreditare pentru specializarile de la ciclul de licenta,
respectiv de la ciclul de master;
);;> identificarea unor solutii de mai buna gestionare a problemelor studentilor in special a
celor din anii I ~i II de la ciclul de licenta;
);;> identificarea ~i aplicarea de noi solutii de promovare a specializarilor (licenta ~i master)
deservite de membrii Departamentului de Electroenergetica;
);;> analiza impreuna cu colegii din departament a materialului didactic care deserve~te
materiile de specialitate ~i luarea unor masuri de actualizare a acestuia;
);;> identificarea unor solutii de cre~tere a numarului de doctoranzi care ajung in faza de
finalizare a studiilor doctorale
Obiective specifice privind cercetarea ~tiintificii:
);;> identificarea unor solutii de motivare a membrilor departamentului in vederea cre~terii
numarului de cereri de finantare depuse in competitii nationale ~i intemationale;
);;> cre~terea numarului de proiecte de cercetare sau asistenta tehnica finantate de mediul
industrial;
);;> cre~terea numarului de articole publicate in reviste, precum ~i cre~terea numarului de
articole publicate in reviste cu factor de impact ridicat;
);;> implicarea studentilor de la ciclul de master in proiecte de cercetare ~i stimularea
participarii acestora la conferinte nationale ~i internationale din domeniu;
);;> implicarea mai activa a doctoranzilor in atragerea de fonduri de cercetare;
);;> identificarea ~i propunerea unei solutii de promovare a centrului de cercetare din cadrul
Departamentului de Electroenergetica;
Obiective specifice privind resursa umanii:
);;> realizarea unui plan de dezvoltare a resursei umane pe urmatorii 4 ani;
);;> implicarea tuturor membrilor departamentului in luarea deciziilor la nivel de
departament, precum ~i in realizarea sarcinilor nedidactice;

);>

);>

scoaterea la concurs a unor posturi vacante in vederea ocuparii acestora de catre tineri
domici sa devina membrii ai departamentului precum ~i a unor posturi de avansare ale
membrilor actuali ai departamentului;
promovarea colaborarii dintre membrii departamentului ~i al!i cercetatori din tara in
vederea cre~terii prestigiului fiecarui membru in parte ~i implicit al departamentului;

Obiective specifice privind baza materialii:
);> identificarea de surse de finantare pentru modernizarea laboratoarelor care nu au mai
fost dotate de o perioada lunga de timp;
);> modernizarea cu tehnica de calcul a spatiilor de curs ~i seminar care nu au aceasta
do tare;
);> identificarea ~i rezolvarea problemelor din birourile in care W desfli~oara activitatea
membrii departamentului;
Obiective specifice privind cooperarea interna{ionalii:
);> motivarea cadrelor didactice din departament in scopul participarii in programe de
mobilitate intemationala dedicate acestora;
);> atragerea unor personalitati intemationale cu scopul de a tine prelegeri studentilor de
la ciclurile de licenta ~i master deservite de Departamentul de Electroenergetica;
);> stabilirea unor acorduri de colaborare cu cercetatori din alte tari in vederea depunerii
unor proiecte de cercetare comune;
Obiective specifice privind rela{ia cu mediul economic:
);> incheierea unor acorduri de colaborare cu companii locale in vederea asigurarii:
o conditiilor de practica pentru studentii de la ciclul de licenta Ingineria
Sistemelor Electroenergetice,
o cre~terii procentului de angajabilitate a tinerilor absolventi;
o participarii active in cadrul evenimentelor ~tiintifice organizate de catre
departament;
);> incheierea unor acorduri de colaborare cu companii din domeniul energiei electrice in
vederea depunerii unor cereri de finantare pentru proiecte de cercetare nationale ~i
intemationale;
);> stabilirea necesarului de dotare a laboratoarelor ~i identificarea unor companii
industriale care au capacitatea de finantare prin sponsorizare a dotarii paqiale sau totale
a acestora.
Concluzii generale
Planul managerial propus poate avea efect doar in cazul in care tot personalul didactic ~i
auxiliar al departamentului se va implica activ in realizarea obiectivelor specifice ale acestuia.
Doar impreuna putem sa pastram o imagine buna a departamentului atat la nivel local cat ~i
national.
Timi~oara,
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