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Stimati colegi,
Acest document poarta denumirea de ,,Plan manageriaf' dar este de fapt, a~a cum s-a mai intamplat,
o Declara{ie de intenfii precedata de o expunere pe scurt a perceptiilor mele des pre situatia prezenta a ceea ce
se intampla in facultate respectiv in departamentul nostru. Sunt convins ca nu a~teptati de la mine o in~iruire
de vorbe goale, preluate din alte planuri manageriale, care sunt foarte spectaculoase dar greu de acoperit prin
fapte. Cea mai mare parte dintre dumneavoastra imi cunoa~teti foarte bine opiniile ~i ~tiu ca sunteti de acord
cu multe dintre ele. in acela~i timp, cred ca am demonstrat in ultimii 4 ani ca impreuna, putem mi~ca lucrurile,
le putem corecta, le putem imbunatati.
Nu o sa fac un inventar allucrurilor bune ~i al schimbarilor in bine pe care le-arn racut, impreuna cu
dumneavoastra, in calitate de director de departament, ci 0 sa rna refer la ceea ce avem de racut in viitor, pentru
a ne consolida imaginea unui departament puternic, cu rezultate solide atat in plan didactic cat ~i in plan
~tiintific.

Yeti citi mai jos multe pasaje similare cu eel din ,planul managerial" anterior, ceea ce este frresc, de
vreme ce au ramas valabile.

Scopurile generale ale planului managerial sunt:
precizarea pe scurt a viziunii personale despre sistemul din care facem parte;
identificarea aspectelor negative actuale;
propunerea unor zone de actiune pentru imbunatatirea in continuare a activitatilor din cadrul
Departamentului EE ~i pentru mic~orarea distantelor dintre stadiul actual ~i principiile ~i obiectivele
din planurile strategice ale universitatii, facultatii, departamentului.

Care este scopul principal al funcfionarii Departamentului EE ?
Raspunsul: ,formarea de speciali~ti in domeniul EE' nu mai poate fi categoric. El trebuie revizuit,
pentru ca, ~tim foarte bine, absolventii no~tri nu sunt foarte atra~i de locurile de munca pentru aceasta
specialitate, in principal din cauza unor deficiente ale pietei fortei de munca.

Cum stam?
Din pacate, in intregul invatamant superior din Romania, scopul real al functionarii diverselor structuri
ramane acela de a avea cat mai multi studenti inmatriculati, pentru a-~i asigura in acest fel o fmantare cat mai
buna, pe fondul general al unei subfinantari de lunga durata. Trebuie sa recunoa~tem ca lucrurile s-au ameliorat
la acest capitol in ultimii ani. Cu toate acestea aberatia constand in aceea ca in ultimii ani numarul de locuri la
admiterea in invatamantul superior din Romania a fost mai mare decat al absolventilor de liceu, ramane
valabila.
Dupa cum raman valabile

~i

intrebarile esentiale, care ne preocupa:

Cum se pot forma speciali~ti, cum poate fi asigurat un nivel bun al calitatii procesului de invatamant,
daca functionarea acestui proces este conditionata de numarul de studenti, indiferent de calitatea acestora ?

Cum transformam absolventul actual de liceu, pe care il admitem la specializarea Ingineria SEE, in
inginerul electroenergetician, care sa raspunda cerintelor minimale ale angajatorilor din domeniu, astfel incat
sa avem anual un numar cat mai mare de admi~i, un numar cat mai mic de abandonuri, deci un numar cat mai
mare de absolventi ~i de o calitate cat mai buna ?
Raman la acela~i raspuns, simplu de enuntat dar dificil de pus in practica:
Prin utilizarea unei cantitati cat mai mari de energie umana ~i timp, in toate activitatile didactice: curs,
seminar, laborator, proiect, indrumare lucrari, astfel !neat studentul sa simta ca ne pasa de el, ca nu pierde
timpul, ci dimpotriva ca progreseaza, ca acumuleaza cuno~tinte utile ~i ii este u~or sa le aplice, ca intelege, ca
incepe sa ii placa, ca ~i-a ales o meserie frumoasa, uneori chiar spectaculoasa, palpitanta .. .
Efortul unui cadru didactic este insa apreciat, in eel mai bun caz de catre student, fiira sa se regaseasca,
decat superficial, in criteriile de evaluare a calitatii sau a performantei ~i ramane dependent de nivelul
con~tiintei sale profesionale. Acest nivel se afla insa sub presiunea cerintelor referitoare la ,,produc{ia"
didactica ~i ~tiintifica. Cadrului didactic i se cer cat mai multe articole ~tiintifice, indrumare, cursuri, carti,
contracte de cercetare sau consultanta, fiira sa conteze prea mult continutul ci numarul acestora. I se cere sa fie
~i sa demonstreze permanent ca este la nivelul cercetarii ~i cunoa~terii mondiale din domeniu respectiv, i'n care
realizeaza performanta, are contributii originale. ~i i se cere sa faca bani pentru departament, facultate,
universitate: sa ca~tige granturi de finantare a cercetarii, de finantare a investitiilor in modemizarea
laboratoarelor, sa se autofinanteze pentru publicarea lucrarilor, pentru participarea la conferinte ~tiintifice
intemationale, cu alte cuvinte sa aiba un comportament antreprenorial.
Din pacate, lucrurile s-au ameliorat nesemnificativ in ultima perioada ~i i'n majoritatea cazurilor
rezultatul este acela~i: concentrarea energiilor pe numarul de ,lucrari", profitand de deficientele sistemului de
evaluare, mimarea cercetarii ~tiintifice.
Angajatorii ne critica pentru calitatea scazuta a absolventilor de invatamant superior, dar aceasta este
constatata la finele a 16 ani de educatie. Una dintre intrebarile pe care trebuie sa ni le punem este daca nu
cumva chiar modul cum se face admiterea ~i cum se desfii~oara invatamantul superior, a dus la deteriorarea
invatamantului liceal ?
Care sunt punctele tari ale Departamentului de Electroenergetica ? A vern putine, dar sunt solide:

1. Energetica in general ~i electroenergetica in particular, au ramas domenii foarte importante ale
industriei ~i chiar ~i-au sporit importanta;
2. Suntem continuatorii unor generatii foarte putemice, care au construit enorm i'n acest departament,
incepand cu 40-45 de ani in urma. Pentru mine ~i mii de alti absolventi ai specializarilor de
electroenergetica sau energetica industriala, nume ca Heinrich, Cri~an, Neme~, Suciu, Vasilievici,
Negru, Buta, Moldovan, Iva~cu, Gheju, Du~a, Dele~ega, Moga, Lu~trea, Velicescu .. . au o rezonanta
~i o greutate incontestabila. Noi inca ne folosim de rezultatele muncii lor. Dupa cum continuatorii
no~tri se vor folosi de rezultatele muncii noastre.
3. Dintr-o serie lunga de tineri care au trecut prin catedra i'ncepiind cu 1990, multi dintre ei ~efi de
promotie, au ramas foarte putini, in general cei care au avut acest dar al pedagogiei, pentru care au
contat mai mult satisfactiile morale decat cele materiale ~i care i~i permit asta ... Suntem un colectiv
cu un mare potential, ne facem temeinic treaba (i'n general ... ).
4. Pacem parte din UPT, institutie cu o traditie foarte solida, cu o buna reputatie in societate
international.

~i

pe plan

Care sunt punctele noastre slabe ?

1. Am ramas foarte putini in departament, 15 cadre didactice, foarte aproape de limita minima admisibila,
fapt ce afecteaza grav capacitatea de reactie la amenintari;
2. Utilizam inca planuri de invatamant rigide, in care se regasesc discipline a caror necesitate nu mai
poate fi justificata ~i nu mai sunt agreate de catre studenti. In schimb, nu i'~i gasesc locul discipline
importante pentru un inginer electroenergetician. Am fiicut cateva schimbari importante dar mai avem
de lucru;
3. Din cauza subfinantarii pentru achizitii de echipamente ~i instalatii de laborator, ne-am dezvoltat i'n
continuare i'n Ian teoretic ~i ne-am inde artat de ex eriment, de instalatii. Din acate, unii dintre noi

nu prea au deprinderea, pliicerea de a Iuera in instalatii. Laboratorul, in Joe sii devinii un Joe in care
studentul sii se apropie de meserie, a riimas un Joe de formare a unei imagini denaturate despre
electroenergeticii. in plus, laboratoarele de Ia cateva discipline foarte importante au devenit
inutilizabile, seamiinii cu ni~te muzee ale electrotehnicii, lucriirile de laborator au fost inlocuite cu
vizite in instalatii .... Lucrurile s-au imbuniitiitit semnificativ in ultimii patru ani, dar nu suficient.
4. Ne comportiim in continuare nu ca un colectiv, ca o echipii, ci ca o grupare de ,colective" ale ciiror
obiective nu sunt toate comune, orientate spre consolidarea departamentului. Mai mult, intre
,colective" existii o competitie absurdii, ceea ce ne face foarte vulnerabili Ia amenintiiri. Unii dintre
noi se comportii ca ~i cum nu ii intereseazii soarta departamentului ci doar interesele personale sau de
grup ~i ca urmare comunicarea dintre noi a ciipiitat forme bizare, autiste. in ultima vreme s-au putut
observa imbuniitiitiri ale comportamentului, dar s-au dovedit a fi doar simuliiri ...
ldeile mele pentru a continua eliminarea punctelor slabe :

1. Sii ascultiim in continuare vocea studentului. Sii vedem care dintre criticile sale sunt justificate ~i ce
putem face pentru a elimina problemele. Sii nu uitiim cii absolventii no~tri ne reflectii eel mai bine
activitatea didacticii ~i in acela~i timp sunt adeviirati vectori de imagine, agentii no~tri publicitari de
pe ,piatii". ,Reclama" pe care ne-o fac poate fi ~i negativii.
2. Sii ascultiim in continuare vocea angajatorului. Sii fim mai bine conectati Ia cerintele industriei
imbuniitiitim oferta noastrii educationalii, in conformitate cu a~teptiirile angajatorilor;

~i

sii

3. Sii continuiim revizuirea planurilor de inviitiimant prin includerea unor discipline atractive, utile
viitorilor ingineri. Sii nu uitiim cii absolventii no~tri nu vor fi angajati toti Ia DEN sau Ia DET ... ;
4. Sii refacem in continuare importanta laboratoarelor, a experimentelor, a instalatiilor, a fenomenelor
fizice. Modelarea cu instrumente software a SEE este necesarii, dar ea nu poate inlocui SEE.
Absolventii no~tri vor utiliza din plin calculatoarele, dar instalatiile din industrie trebuie sii
functioneze, sii producii, sii proceseze energie electricii, sii tina sub control puteri de sute de MW !
5. Continuarea eforturilor pentru fmantarea investitiilor in modernizarea laboratoarelor. Acest lucru
riimane responsabilitatea noastrii directii. Trebuie sii profitiim de faptul cii in ultima perioadii procesul
de finantare a devenit mai transparent, mai corect, deci ~ansele proiectelor valoroase au crescut.
Trebuie sii elaboriim proiecte comune, care pot fi mult mai solide, astfel ca ~ansele de a ca~tiga
competitii de finantare sii fie mult mai mari.
6. Sii continuiim sii conducem impreunii departamentul, a~a cum am fiicut in ultimii patru ani. Fiecare
dintre noi trebuie sii aibii o opinie, o contributie, o responsabilitate, o implicare in acest departament.
De ce mi-am depus din nou candidatura Ia aceasta functie ?

Cred cii am fiicut multe schimbiiri in bine, multe lucruri bune ~i vreau ca impreunii sii continuiim
aceastii muncii. Cred in continuare cii putem schimba in bine ceea ce depinde de noi.
Timi~oara,
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