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UNIVERSITATEA POILTEHICA DIN TIMISOARA 
DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCTII SI INSTALATII  

 
PLAN MANAGERIAL 
 
pentru sustinerea candidaturii la functia de director de departament  pe perioada 
legislaturii 2012-2016. 
 
Obiectivele minimale pe care le propun spre indeplinire sunt urmatoarele: 
   

1. Domeniul didactic 
Se va urmări menţinerea şi consolidarea disciplinelor la toate formele de învăţământ, in 
confirmitate cu normele ARACIS. 
Mentinerea personalul TESA didactic astfel ancat sa acopere necesarul minim. 
Se vor revizui planurile de învăţământ la învăţământul de licenta si master, curricula 
adaptându-se la nivelul ciclului I la aproape toate specializările din facultate, lucru necesar 
mai ales din considerente financiare. 
Se vor efectua analize la nivelul departamentului la specializările de licenta si master, în 
urma acestor analize urmand a fi luate  măsuri pentru îmbunătăţirea procesului instructiv-
educativ. 
Se va analiza practicii în producţie, si se va actualiza îndrumătorl de practică. 
Se va perfectiona modul de desfăşurare a elaborării proiectului de licenta si de dizertatie. 
Se vor analiza la nivelul departamentului la sfârşitul sesiunilor de examene din iarnă şi 
toamnă, rezultatele profesionale, iar biroul de conducere va fi mandatat să poarte discuţii 
cu studenţii anilor de studiu cu rezultate profesionale slabe şi cu cadrele didactice de la 
disciplinele cu rezultate slabe.  
Pe întreaga durată a mandatului se vor lua masuri eficiente pentru promovarea tuturor 
cadrele didactice care au îndeplinit grila de promovare stabilită la nivelul senatului 
universităţii noastre.  
Se vor angaja un numar de cadre didactice tinere pentru a asigura un numar suficient de 
cadre didactice titulare. 
Se va actiona in continuare energic în sensul atragerii unui număr cât mai mare de 
doctoranzi. 
Se va concepe si se va sprijini un plan de editare a publicatiilor pentru studenti. 
Se vor organiza vizite ale strudentilor pe santiere de constructii. 

 
 
2. Baza materială 

Baza materială a departamentului constă în întreg activul patrimonial şi are în general două 
componente principale: clădiri şi utilaje, instalaţii şi echipamente. Clădirile departamentului  
sunt grupate astfel: laboratorul de beton armat, laboratorul de materiale de constructii, 
laboratorul de constructii civile, atelierul mecanic, hala de turnare, atelierul de tamplarie. 
Spaţiile cuprinse în aceste clădiri sunt: spaţii pentru procesul de învăţămnânt şi pentru 
cercetare ştiinţifică, ateliere pentru întreţinere şi reparaţii curente, spaţii pentru birouri şi 
cabinete didactice, spaţii pentru circulaţie, spaţii social-administrative, spaţii pentru 
depozite şi magazii, spaţiul clubului studenţesc. 
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Suprafaţa mare a spaţiului aflat în administrarea departamentului reprezintă cauza 
principală a cheltuielilor ridicate pentru utilităţi. In acest sens se vor analiza si se vor adopta 
o serie de masuri de utilizare eficenta a spatiilor aflate in gestiunea Departamentului. 
O preocupare permanentă o va constitui activitatea de întreţinere şi reparare a spaţiilor 
construite şi a instalaţiilor cu care acestea sunt dotate. Ca şi lucrări mai importante 
amintim: încălzire, modernizare ASPC. 
Se va intensifica activitatea de achiziţionare de echipamente din contractele încheiate de 
cadre didactice cu unităţi economice sau granturi de cercetare.  
Se va continua activitatea de casare a unor aparate învechite şi inutile din baza materială, 
proces care se afla in derulare. 
In paralel cu această se va continua activitatea de reparare şi reconditionare a mobilierului, 
pentru a completa lipsurile existente în acest domeniu. 

 
3. Activitatea ştiinţifică şi de cercetare 

Participarea individuală a fost însă inegală, unele cadre didactice fiind mult deasupra 
mediei, altele sub aceasta. 
Prin membrii departamentul se va participa la o serie de  manifestări ştiinţifice in tara si in 
strainatate. Aceste manifestări se vor desfăşura sub formă de congrese, conferinţe, 
simpozioane, zile academice, seminarii, mese rotunde. 
Se va stabili un plan anual de publicatii cotate ISI, la care fiecare membru din departament 
sa participe efectiv. 
Vom implica cat mai multi studenti de la formele de invatamant licenta si master in 
activitatea de cercetare stiintifica, alaturi de doctoranzii getionati de departament. 
Se vor menţine şi diversifica din punct de vedere calitativ relaţiile cu facultăţile si 
departamentele similare din ţară si strainatate. 
Se va  analiza activitatii acestui centrului de Cercetare pentru Reabilitarea constructiilor. 
Vor fi sprijiniti doctoranzii in activitatea de elaborare a tezelor de doctorat. 
Se va continua activitatea de autorizare a laboratorului de incercari de elemente si 
materiale de constructii. 
 
 

4. Motivatia candidaturii 
Doresc sa candidez pentru obtinerea postului de conducere al Departamentului CCI, avand 
in vedere experienta manageriala pe care am acumulat-o in cei peste 40 de ani de 
activitate neintrerupta in invatamant. 
Mentionez ca, doresc ca activitatea pe care o voi desfasura in cadrul Departamentului  in 
calitatea de director sa reprezinte o reflectare a implicarii tuturor cadrelor didactice si a 
personalului din departament. 
 
Timişoara, 20 ianuarie 2012 

 

 
Prof.dr.ing. Valeriu STOIAN 
 


