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I. PREMISA 

 

 

Facultatea nu trebuie sa fie doar un grup de departamente cu 
specializ ri si preocup ri diferite, ci o entitate unit , puternic , în care 
funda ia s  o reprezinte solidaritatea tuturor colegilor. 

 

Programul managerial propus ia în considerare procesul de raliere continu , uneori 

reu it , a înv mântului românesc la standardele europene, inând cont de transform rile din 

societatea româneasc , unele cu efecte dramatice asupra înv mântului universitar.  
 
Deoarece sunt adeptul ideii c  faptele trebuie s  fie mai numeroase decât vorbele, iar 

vorbele trebuie s  fie ancorate în realitate, proiectul pe care vi-l propun va reprezenta 

spunsul prompt al echipei manageriale i adaptat intereselor facult ii, în consonan  cu 

ac iunile de racordare ale înv mântului universitar românesc la strategia european , într-o 

rela ie activ i constructiv  cu structurile Universit ii, care s  transforme facultatea noastr  

într-un pol important în stabilirea strategiei educa ionale la nivel na ional in domeniu.  

Programul managerial are la baz  experien a personal  în cei peste 17 de ani în 

înv mântul superior, i în cei 4 ani în care am ocupat o pozi ie executiva, respectiv Prodecan 

al Facult ii de Hidrotehnic , Geodezie  i Protec ia Mediului. 

Prezentul Program managerial este configurat în concordan  cu documentele strategice 

de dezvoltare ale Universit ii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Ia i. Planul managerial 

propune o viziune obiectiv i clar  asupra imaginii interne i externe a Facult ii de 

Hidrotehnic , Geodezie i ingineria Mediului: cre terea continu  a calit ii programelor 

universitare i alinierea acestora la noile realit i i structuri sociale, crearea unui climat de 

munc  academic în cadrul întregii structuri a facult ii, crearea unei imagini de institu ie în 

serviciul comunit ii prin consultan i programe de formare continu , dezvoltarea de rela ii 

de colaborare cu institu ii de stat sau private din domeniu. 

Din punctul meu de vedere, ideea care ar trebui s  ne anime i în perioada 

urm toare ar trebui s  fie cea de unitate. Unitate (în ciuda diversit ii) de gândire, unitate 

de ac iune, când se pune problema prestigiului, imaginii i identit ii facult ii. 
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Prezentul plan managerial, perfectibil i adaptabil, este gândit a asigura perspectiva de 

dezvoltare, pentru programele de studii,  pentru cele de cercetare, cat i al potentialului 

economic coordonate de c tre Facultatea de Hidrotehnic  Geodezie i Ingineria Mediului, f  

a omite necesarul de dezvoltare al institu iei din care facem cu to ii parte. 
 

 

II. MISIUNE 

 

Facultatea de Hidrotehnic , Geodezie i Ingineria Mediului î i propune s  se 

men in  ca membru important al înv mântului universitar i al cercet rii tiin ifice în 

domeniul Hidrotehnic, Geodezic i al Protec iei Mediului  din România.  Pentru aceasta, 

Facultatea de Hidrotehnic , Geodezie i Ingineria Mediului se va concentra pe 

îmbun irea continu  a calit ii, implicarea i motivarea permanent  a capitalului uman, 

promovarea imaginii facult ii la nivel local si na ional i orientarea sistematic  spre 

studen i, masteranzi si doctoranzi. 

Ne dorim consolidarea culturii organiza ionale caracterizat  prin motivare, 

creativitate, participare i eficacitate, care pune pe primul plan ob inerea de satisfac ii de 

tre salaria i,  dezvoltarea spiritului de echip i realizarea de performan e manageriale i 

economice durabile. 

 

 

III. OBIECTIVE STRATEGICE 
 

Obiectivele strategice sunt orientate dup  cinci direc ii principale respectiv: activitatea 

didactic ; activitatea de cercetare tiin ific ; resursele umane; resursele materiale, precum i 

activit ile de rela ionare, comunicare i promovare a facult ii. Acestea sunt: 

 Crearea unei facult i unite, solidare, sus inut  de coeziunea echipei manageriale; 

 Stabilirea obiectivelor pe termen mediu i lung, precum i luarea deciziilor prin 

implicarea tuturor factorilor responsabili, a cadrelor didactice, a studen ilor i a personalului 

administrativ; 

 Sus inerea ferm , coerent i adaptat  contextului socio-economic a ini iativelor 

relevante de promovare a ofertei i valorilor educa ionale i tiin ifice ale universit ii, în 

scopul cre terii atractivit ii sale, a vizibilit ii na ionale i interna ionale, precum i a rolului  
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universit ii noastre în mediul economic i social; 

 Asigurarea calit ii programelor de studii de licen , masterat, doctorat i a altor 

programe de educa ie i formare continu , în contextul nivelului actual de cunoa tere i de 

dezvoltare a societ ii; 

 Asigurarea eficien ei m surilor adoptate prin analiza realist  a situa iei, coeren i 

flexibilitate în luarea deciziilor, în cadrul unei strategii clare, propuse i acceptate de membrii 

facult ii;  

 Asigurarea transparen ei decizionale, atât la nivelul comunit ii cadrelor didactice, al 

studen ilor, cât i al personalului administrativ;  

 Respectarea persoanei, indiferent de pozi ia sa din facultate, în acord cu etica 

profesional , spiritul academic i al colegialit ii; 

 Informatizarea activit ii, indiferent de domeniul, cu efectul implicit de reducere a 

birocra iei i transformare a facult ii într-o universitate smart; 

 Centrarea înv rii pe student i înt rirea rela iilor cu firmele  în vederea cre terii 

gradului de satisfac ie al acestora, în calitate de angajatori; 

 Asigurarea unei mai mari vizibilit i a facult ii atât in mediul economic cat si in 

zona elevilor  de liceu. 

 Intensificarea activit ii de cercetare orientat  spre nevoile actuale ale societ ii i 

cre terea vizibilit ii acesteia, atât la nivelul beneficiarilor tradi ionali, cât i la nivel 

na ional i interna ional; 

 Dezvoltarea resurselor umane, capabile s  presteze servicii educa ionale performante 

i cercetare tiin ific  avansat ; 

 Stabilirea obiectivelor pe termen mediu i lung, precum i luarea deciziilor prin 

implicarea tuturor factorilor responsabili, a cadrelor didactice, a studen ilor i a personalului 

administrative; 

 Asigurarea eficien ei m surilor adoptate prin analiza realist  a situa iei, coeren i 

flexibilitate în luarea deciziilor, în cadrul unei strategii clare propuse i acceptate de membrii 

facult ii; 

 Continuarea i înt rirea transparen ei decizionale, atât la nivelul comunit ii cadrelor 

didactice, al studen ilor, cât i al personalului administrative; 

 Stabirea de noi colabor ri na ionale în plan educa ional i tiin ific, în paralel cu 

dezvoltarea celor existente; 
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 Continuarea i dezvoltarea dialogului permanent i constructiv cu studen ii, în vederea 

identific rii c ilor comune de îmbun ire a activit ilor academice i extra-academice; 

 Creativitate i flexibilitate în abordarea diferitelor probleme, prin adoptarea, 

promovarea  i  sprijinirea  ideilor  sau  solu iilor  novatoare,  care  pot  spori  calitatea  i  eficien a  

activit ilor didactice, tiin ifice sau administrative din facultate; 

  Concentrarea preocup rilor pe calitatea activit ilor educa ionale i de cercetare 

tiin ific , pe asigurarea i dezvoltarea resurselor financiare i materiale, în scopul amplific rii 

prestigiului na ional i interna ional al facult ii; 

  Responsabilizarea fiec rui nivel decizional în propunerea unor solu ii, în luarea i 

aplicarea hot rârilor adoptate; 

 Dezvoltarea cadrului procedural pentru desf urarea tuturor activit ilor didactice, 

tiin ifice, sociale i administrative din facultate;  

 Sus inerea cu fermitate a obiectivelor propuse i acceptate de membrii facult ii în fa a 

reprezentan ilor autorit ilor locale i na ionale.  

 

IV. OP IUNI STRATEGICE 

A. ACTIVITATEA DIDACTIC  
 

 Îmbun irea continua a con inutului i metodicii actului pedagogic i la evaluarea 

cuno tin elor; 

 sprijinirea promov rii tuturor membrilor facult ii la gradele didactice superioare, în 

raport cu îndeplinirea criteriilor specifice postului i în conformitate cu reglement rile în 

vigoare; 

 modernizarea procesului de transmitere a cuno tin elor prin utilizarea tehnologiilor 

didactice asistate de calculator i cre terea componentei participative i stimulative a actului 

didactic prin introducerea cursurilor interactive; 

 încurajarea i sus inerea public rii de c i i cursuri universitare, studii i articole de 

specialitate, publicate în reviste de specialitate cotate ISI, BDI, B+; 

 consolidarea leg turilor în plan metodico-didactic i tiin ific cu facult i cu profil 

similar i interdisciplinar, din ar i din str in tate; 

 informatizarea avansat i asimilarea principiilor acesteia în con inutul tuturor 

componentelor procesului de înv mânt; 
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 dezvoltarea competentelor cadrelor didactice de predare in limbi str ine prin 

încurajarea particip rii acestora la programe de perfec ionare in limbi str ine.  

 stimularea ini iativelor de proiectare i derulare a unor noi cursuri postuniversitare i 

de tip master, orientate pe tematici decurgând din cererea pie ei muncii; 
 

 

 

 

 

B. ACTIVITATEA DE CERCETARE TIIN IFIC  
 

 instituirea unui sistem de identificare a surselor de finan are prin 

proiecte/granturi i programe na ionale i interna ionale; 

 valorificarea rezultatelor cercet rilor proprii în primul rând în cadrul activit ii 

didactice; 

 încurajarea i recunoa terea cercet rii tiin ifice fundamentale finalizate prin articole, 

particip ri la manifest ri tiin ifice, elaborare de lucr ri; 

 dezvoltarea unor leg turi pe linia cercet rii tiin ifice cu facult i de profil din ar i 

str in tate; 

 atragerea i cointeresarea institu iilor, precum i a agen ilor din mediul economic i de 

afaceri, pe baze contractuale, realizând un parteneriat activ, scopul fiind promovarea i 

sus inerea proiectelor i ac iunilor departamentului; 

 dezvoltarea rela iilor de parteneriat cu societ i comerciale, cu asocia ii profesionale 

etc. în vederea elabor rii în comun de proiecte de cercetare tiin ific , furnizarea de asisten  

de specialitate pe baz  de contracte agen ilor economici interesa i; 

 antrenarea entit ilor economice în sponsorizarea de activit i la nivel de facultate 

(premii speciale pentru cercetare, sus inerea financiar  a unor manifest ri tiin ifice na ionale 

i interna ionale i a dot rii laboratoarelor); 
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V. RESURSE 

 

 Resursele umane: 

Resursa uman  genereaz  energia i identitatea oric rei institu ii, motiv pentru care voi 

avea ca obiectiv major atragerea, motivarea i perfec ionarea continu  a resurselor umane, 

indiferent de domeniul de activitate (didactic, cercetare, administra ie). Consider c  o 

facultate trebuie, prin excelen , s  genereze un climat detensionat, de colaborare, de 

colegialitate i de parteneriat între membrii s i. In acest cadru, sunt fidel urm toarelor 

principii: 

Principii generale: 

 Respectarea persoanei indiferent de pozi ia sa din facultate, a eticii profesionale, a 

spiritului academic i de colegialitate, atât la nivelul comunit ii cadrelor didactice, cât i al 

personalului administrativ. 

Performan ele, indiferent de domeniul acestora, se pot atinge prin calitatea resursei 

umane, implicit a capacit ii manageriale de a atrage personal de calitate, de a-l recunoa te, 

sus ine i motiva. 

Sistemul de recompensare / motivare trebuie s  reflecte perfect activitatea fiec rui 

membru al facult ii, atât prin aspectele calitative, cât i cantitative ale acestei activit i; nu 

sus in o recunoa tere uniform  a activit ilor atunci când implicarea este diferit . 

 

Cadre didactice:  
 

Voi sus ine în mod categoric:  

Respectarea principiului performan ei în promovare; 

Cele mai avantajoase variante de salarizare, conform legisla iei în vigoare, cu 

posibilitatea modific rii pozitive a acesteia în func ie de veniturile facult ii; 

 Crearea posibilit ilor de normare i a sus inerii financiare pentru promovarea cadrelor 

didactice care îndeplinesc condi iile de performan  corespunz toare; 

 Atragerea în activitatea didactic  a tinerilor performan i i sus inerea acestora în 

dezvoltarea carierei profesionale; 

 Recunoa terea i respectarea valorii profesorilor cu experien , a creatorilor de coal , 

a membrilor forurilor tiin ifice, a tuturor celor care i-au dedicat energia i sufletul facult ii;  
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Personal administrativ (didactic auxiliar i nedidactic):  

Si în acest domeniu voi sustine performan a i promovarea pe criterii de performan . In 

acela i timp, sus in c  fiecare trebuie s  fie recompensat / motivat în acord deplin cu calitatea 

i cantitatea activit ii, chiar dac  unele astfel de decizii pot avea un impact mai pu in 

favorabil din punct de vedere al „popularit ii”. 

 De aceea, consider prioritare:  

Informatizarea activit ilor administrative, în scopul reducerii birocra iei i elimin rii 

sincopelor din fluxul adminsitrativ; 

Acordarea sporurilor salariale în direct  corela ie cu activitatea fiec rei persoane; 

Continuarea sus inerii particip rii la programe de perfec ionare sau de educa ie continu  

desf urate în universitate sau în alte institu ii; 

Asigurarea continuit ii i a eficien ei activit ilor prin analizarea periodic  a structurii 

organigramei i adaptarea acesteia necesit ilor facult ii. 
 

Domeniul rela iilor cu studen ii. 
 

Am înv at nu doar în ace ti ultimi patru ani c  discu iile purtate cu studen ii sau cu 

reprezentan ii  acestora  pot  conduce  la  concluzii  care  de  multe  ori  sunt  diferite,  în  sens  

pozitiv, de ceea ce ne-am imaginat la începutul dialogului. Si, în plus, nu trebuie s  uit m nici 

o clip  c  un dasc l trebuie s  reprezinte un model prin inut , caracter, comunicare, abilitatea 

de a transmite informa ii i de a trezi interesul. De aceea, sunt în continuare convins c  un 

parteneriat viabil i constructiv cu studen ii, indiferent de ciclul de studii, este realizabil 

numai respectând urmatoarele principii i obiective asociate: 
 

Promovarea unui dialog permanent cu studen ii i a unui parteneriat academic:  
 

Sus inerea unei comunic ri eficiente i deschise cu reprezentan ii studen ilor, prin 

promovarea încrederii i a respectului fa  de lege, educa ie, calitate, valori morale; 

Sprijinirea activit ii organiza iilor studen ti ale facult ii; 

 Desf urarea periodic  a întâlnirilor conducerii facultatii cu reprezentan ii studen ilor; 

Sus inerea evenimentelor organizate de c tre studen i, atât din punct de vedere logistic, 

cât i prin implicarea cadrelor didactice i a personalului din administra ie; 
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Implicarea i motivarea studen ilor în activit ile didactice, tiin ifice i 

extracurriculare:  
 

Continuarea implic rii active a studen ilor în activit ile de promovare a facult ii; 

Continuarea implic rii active a studen ilor în evenimentele tiin ifice, culturale sau 

aniversare organizate de c tre facultate; 

Sus inerea implicarii reale i active a studen ilor în activit i tiin ifice i culturale 

conexe programelor de studiu, precum i facilitarea particip rii acestora la manifest ri 

tiin ifice na ionale sau interna ionale; 

Continuarea motiv rii studen ilor pentru ob inerea unor rezultate remarcabile la 

competi iile studen ti na ionale i interna ionale, prin acordarea de burse, prin facilitarea 

particip rii etc. 

Implicarea i responsabilizarea studen ilor în activit ile de evaluare a programelor de 

studii i a cadrelor didactice; 

Continuarea sus inerii activit ilor de voluntariat i internship prin recunoa terea i 

cre terea importan ei acestora prin acordare de granturi de tip Erasmus+, tabere, cazare, burse 

etc.; 

Promovarea mai intens  a dialogului cu companii / firme în vederea acord rii / 

diversific rii burselor pentru studen i acordate de acestea, simultan cu cre terea num rului de 

oferte pentru stagii de practic  / internship. 

 Facilitarea cunoa terii de c tre studen i a infrastructurii didactice i de cercetare a 

facult ii; 

  Continuarea respect rii stricte a repartiz rii echitabile a fondului pentru proiecte i 

tabere studen ti din surse bugetare i extrabugetare; 

 

Baza materiala a facultatii. 
 

Voi sus ine în mod categoric:  

- Consolidarea infrastructurii informatice ale facultatii; 

- Dezvoltarea/crearea infrastructurii necesare func ionarii laboratoarelor; 

- Încurajarea i sus inerea depunerilor de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii 

didactice i de cercetare, precum i sus inerea acestor proiecte pe parcursul derul rii lor; 
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Resursele financiare. 

 

Intr-o facultate performant , resursele financiare trebuie s  asigure func ionarea normal  

cotidian  (resurs  uman , infrastructur  didactic i de cercetare) i, în acela i timp, s  

permit  dezvoltarea. 

In acest context, în urm torii patru ani sus in cu convingere ca fiind prioritare 

obiectivele care s  asigure i s  men in  o stare financiar  care poate crea premisele 

dezvolt rii, nu doar ale unei func ion ri normale: 

Cre terea num rului de studen i la toate cele trei cicluri de studii,atât buget cât i tax :  

 O parte dintre principiile care ar genera atingerea acestui obiectiv au fost incluse în 

unele dintre capitolele anterioare. In plus, având experien a ultimilor ani în ceea ce prive te 

promovarea facult ii în scopul cre terii atractivit ii sale, voi sus ine în continuare: 

 Continuarea promov rii sus inute a facult ii prin combinarea activit ilor proprii ale 

facult ii cu cele realizate unitar la nivelul universit ii; 

 Intensificarea eforturilor pentru ca promovarea facult ii s  acopere o arie cât mai 

extins  din România, activitate sus inut  prin alocarea unor resurse financiare, materiale i 

umane sporite; 

 Sus inerea extinderii promov rii în Republica Moldova; 

 Participarea constant i continu  la târgurile educa ionale. 
 

Domeniul imaginii facult ii 
 

Imaginea facult ii proiecteaz  identitatea acesteia atât înspre interiorul institu iei, cât i 

înspre exterior. Raportarea la valorile unei facult i de elit , cu o imagine foarte bun   poate 

consolida coeziunea i poate oferi motiva comunit ii academice, în ansamblul ei. In acela i 

timp, o imagine favorabil  creeaz  premisele colabor rilor inter-institu ionale atractive la 

toate nivelurile facult ii.  

De i este absolut necesar , tradi ia excelen ei în educa ie i cercetare nu este suficient  

pentru o vizibilitate m rit  a facult ii în mediul social sau economic. Din aceste motive, 

sus in cu fermitate:  

 Promovarea imaginii facult ii ca o entitate, prin coordonarea unitar , responsabil i 

eficient  a acestei activit i; 

  Sus inerea particip rii membrilor facult ii în diferite organisme, comisii i comitete  
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func ionale la nivel local si national, al asocia iilor academice, al forurilor tiin ifice i 

profesionale etc.  

 Sus inerea implic rii mult mai intense a organizatiei studen ti în activit ile de 

promovare a imaginii facult ii. 

 Continuarea ini ierii, dezvolt rii i intensific rii parteneriatelor cu angajatorii în 

vederea promov rii de c tre ace tia a imaginii facult ii. 
 

VI. AVANTAJUL COMPETITIV 

 

Avantajul competitiv al Facult ii de Hidrotehnic , Geodezie i Ingineria Mediului îl  

reprezint   diferen ierea i calitatea axat  pe excelen i profesionalism în toate activit ile 

pe care le desf oar . 

Consider c  aceast  propunere de plan managerial poate fi viabil  numai cu 

implicarea permanent  a întregului colectiv al Facultatii de Hidrotehnic , Geodezie i 

Ingineria Mediului.  Ac iunile propuse pot fi duse cu succes la îndeplinire într-un climat 

de munc  flexibil, motivant i armonios. 

 

 

 

Conf. dr. ing. PETRU CERCEL    

 
 
 
 
 
 
 


