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PLAN MANAGERIAL 
propus pentru a candida la ocuparea funcŃiei de Director al Departamentului 

Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre 
(proiect) 

 
 

 In vederea începerii activităŃii Departamentului de Exploatări Forestiere, 
Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre şi a îmbunătăŃirii acesteia pe parcurs 
îmi depun candidatura pentru Director de Departament motivată de următoarele: 

� îndeplinesc condiŃiile legale pentru a putea ocupa această funcŃie; 
� experienŃa pe care o am în învăŃământul superior este de 17 ani; 
� consider că pot asigura un început bun pentru noul departament rezultat din 

fuzionarea celor două catedre, Catedra de Exploatări Forestiere şi Catedra de 
Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre, şi totodată, de a demara noi 
acŃiuni care să permită atingerea unor obiective menite să conducă la 
modernizarea învăŃământului silvic românesc;  

� acoperirea mai multor domenii de competenŃă care sunt legate de noul 
departament; 

� capacitatea de acŃiune, deschidere şi acceptarea altor opinii; 
� capacitatea de a crea şi menŃine un climat de cooperare în cadrul 

departamentului. 
Obiectivele şi acŃiunile pe care le propun sunt prezentate în continuare pe 

următoarele direcŃii: didactică, cercetare ştiinŃifică, administrativă, resurse umane şi 
aspecte privind procesul managerial. 

 
 

 1. ACTIVITATEA DIDACTIC Ă 
  
 Activitatea didactică constituie o sarcină prioritară prin care informaŃiile sunt 
transmise studenŃilor în vederea formării şi dezvoltării intelectuale a acestora. 
Obiective şi acŃiunile necesare pe care mi le-am propus pentru îndeplinirea acestor 
cerinŃe sunt: 

� elaborarea de cursuri şi îndrumare de laborator pentru acoperirea tuturor 
disciplinelor, inclusiv în format electronic, în special pentru noua secŃie de 
Măsurători Terestre şi Cadastru şi pentru ciclul de masterat Managementul şi 
Sisteme Tehnice în Exploatări Forestiere; 



� ridicarea calităŃii cursurilor  predate prin actualizarea permanentă a 
informaŃiilor şi punerea accentului pe latura practică şi aplicativă a 
laboratoarelor, proiectelor şi seminariilor; 

� reactualizarea planurilor de învăŃământ şi a programelor analitice la cele 
două cicluri (licenŃă şi masterat) în conformitate cu standardele în vigoare. 
Reactualizarea va avea în vedere toate disciplinele şi va Ńine seama şi de 
cerinŃele reale ale studenŃilor din cele două cicluri. Revizuirea programelor 
analitice se va realiza semestrial sau anual prin analiză în cadrul colectivului 
departamentului şi consultarea studenŃilor; 

� analiza programelor analitice în cadrul departamentului pentru armonizarea 
conŃinutului între disciplinele fundamentale şi cele de specialitate în vederea 
eliminării suprapunerilor, repetărilor şi conŃinutului informaŃional care nu 
mai este de actualitate; 

� informatizarea sistemului de predare şi de evaluare, proces început la 
unele discipline şi pe care voi încerca să-l implementez şi la celelalte 
discipline în vederea eliminării subiectivismului în evaluarea studenŃilor; 

� asigurarea condiŃiilor necesare efectuării practicii la specializările 
coordonate de departament prin realizarea acesteia în cadrul facultăŃii, la 
termenele stabilite, dar şi în cadrul Ocoalelor silvice, a societăŃilor comerciale 
de profil şi a firmelor de măsurători terestre şi cadastru (pentru anii mari); 

� îmbunătăŃirea conŃinutului lucr ărilor de licenŃă şi a celor de disertaŃie 
prin stabilirea unor teme care să determine studenŃii să participe efectiv la 
culegerea datelor din teren şi să-şi aducă contribuŃii ştiinŃifice originale la 
întocmirea acestora; 

� acordarea unei atenŃii sporite procesului de evaluare a cadrelor didactice 
de către studenŃi; 

� asigurarea unei baze materiale corespunzătoare în sălile de curs şi în 
laboratoarele disciplinelor care aparŃin acestui departament. Astfel, pentru 
laboratoarele disciplinelor voi încerca să atrag fonduri prin diferite modalităŃi 
pentru dotarea lor cu aparatura necesară;  

� întocmirea dosarului necesar acreditării secŃiei de Măsurători Terestre şi 
Cadastru din cadrul facultăŃii. In acest sens, voi antrena pe toŃi membrii 
departamentului la întocmirea dosarului pentru acreditare;  

� invitarea unor manageri sau patroni de firme pentru a prezenta cerinŃele 
actuale în domeniu şi oferta locurilor de muncă. De asemenea, invitarea 
reprezentanŃilor firmelor care comercializează utilaje, aparatură şi 
instrumente de înaltă performanŃă pentru a fi prezentate studenŃilor; 

� ridicarea la standarde înalte de calitate a activităŃii didactice desfăşurate 
de membrii departamentului. 

 
 

 



2. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIIN łIFIC Ă 
 
 Activitatea de cercetare ştiinŃifică are în vedere creşterea prestigiului 
departamentului nou creat în această ramură şi va avea următoarele obiective:  

� atingerea standardului de calitate sau excelenŃă în cercetarea ştiinŃifică 
desfăşurată de membrii departamentului; 

� creşterea vizibilităŃii pe plan naŃional şi internaŃional a membrilor 
departamentului prin participarea la congrese şi conferinŃe naŃionale şi 
internaŃionale, la programe de documentare şi schimb de experienŃă; 

� ini Ńierea şi susŃinerea unor programe performante de cercetare ştiinŃifică 
aplicativă şi interdisciplinară; 

� asigurarea unui cadru organizatoric adecvat în vederea participării la 
licitaŃii pentru obŃinerea contractelor de cercetare ştiinŃifică finanŃate de 
organisme naŃionale şi de către cele din Uniunea Europeană; 

� realizarea unei colaborări  în activitatea de cercetare ştiinŃifică cu celelalte 
cadre didactice din Departamentul de Silvicultură şi chiar din universitate pe 
plan local, naŃional şi internaŃional; 

� creşterea numărului de lucr ări publicate de cadrele didactice în reviste 
indexate (cotate ISI); 

� diseminarea rezultatelor cercetării ştiin Ńifice prin seminarii ştiinŃifice, 
conferinŃe naŃionale şi internaŃionale, articole cotate ISI sau în articole indexate 
în baze de date internaŃionale; 

� evaluarea anuală a activităŃii de cercetare desfăşurată la nivel de departament; 
� crearea unei sesiuni de comunicări ştiin Ńifice care să fie îndreptată spre 

susŃinerea şi publicarea lucrărilor din domeniul măsurătorilor terestre şi al 
cadastrului; 

� atragerea celor mai buni studenŃi, a doctoranzilor şi a cadrelor didactice 
tinere din cadrul departamentului la realizarea proiectelor de cercetare 
ştiinŃifică în vederea stimulării şi valorificării potenŃialului tinerilor; 

� realizarea anuală a sesiunilor studenŃeşti astfel încât studenŃii cu rezultate 
bune şi foarte bune să fie antrenaŃi în activitatea de cercetare. 

 
 

3. ACTIVITATEA ADMINISTRATIV Ă 
 

Obiectivele avute în vedere pentru activitatea adminstrativă sunt următoarele: 
� atragerea de fonduri prin diferite contracte de cercetare ştiinŃifică cu diferite 

firme din domeniu, contracte de prestări servicii, contracte de consultanŃă, 
granturi, diferite donaŃii şi sponsorizări în vederea continuării procesului de 
modernizare a bazei tehnico-materiale din laboratoarele de specialitate ale 
departamentului; 



� dotarea laboratoarelor cu materialul didactic necesar procesului de 
învăŃământ astfel încât acesta să corespundă standardelor actuale. Baza 
materială astfel realizată va fi folosită atât de studenŃi şi doctoranzi cât şi pentru 
realizarea contractelor de cercetare din cadrul departamentului; 

� amenajarea unei săli pentru activităŃile necesare departamentului precum şi a 
unei biblioteci; 

� utilizarea eficientă a spaŃiilor şi utilit ăŃilor aferente departamentului pentru 
activităŃile didactice şi de cercetare. 

 
 

4. IN DOMENIUL RESURSELOR UMANE 
 
 Principalele obiective din domeniul resurselor umane ce vor fi urmărite sunt: 
� atragerea tinerilor de valoare în procesul de învăŃământ şi, în special, în 

cadrul secŃiei de Măsurători Terestre şi Cadastru, cu prioritate absolvenŃi ai 
acestei secŃii; 

� acoperirea activităŃilor practice de către doctoranzii cu frecvenŃă în situaŃiile 
în care acestea nu pot fi realizate de cadrele didactice din cadrul 
departamentului; 

� participarea tuturor membrilor  departamentului la întocmirea documentelor 
necesare activităŃilor de acreditare şi reacreditare; 

� promovarea oricărui membru  al departamentului pe baza rezultatelor 
activităŃii efectuate de acesta şi depuse la dosarul de concurs. De asemenea, 
sprijin pe oricare membru din departament în vederea propunerii şi alegerii 
acestuia în comitete, comisii şi foruri care implică interesele departamentului, 
facultăŃii şi universităŃii; 

� ocuparea locurilor vacante din statul de funcŃiuni prin promovarea membrilor 
departamentului care îndeplinesc condiŃiile cerute; 

� sprijinirea şi motivarea tinerilor din cadrul departamentului pentru 
perfecŃionarea lor profesională; 

� sprijinirea doctoranzilor cu frecvenŃă în vederea realizării cercetărilor pentru 
finalizarea doctoratului; 

� acordarea unei mai mari atenŃii rolului şi importan Ńei îndrumătorilor  de 
an în vederea coordonării activităŃilor studenŃilor. 

 
 

5. ASPECTE PRIVIND PROCESUL MANAGERIAL 
 
 Metoda de conducere pe care o să mă bazez va fi metoda managementului 
prin obiective. In acest sens voi avea în vedere următoarele: 

� stabilirea unui set de obiective pentru deparatament care să se încadreze în 
obiectivele facultăŃii; 



� stabilirea de obiective clare pentru fiecare membru al departamentului şi 
verificarea îndeplinirii acestora; 

� resursele financiare ale departamentului vor fi repartizate după importanŃa 
obiectivelor fixate; 

� participarea membrilor departamentului  la stabilirea şi definirea 
obiectivelor majore prin şedinŃe desfăşurate în cadrul departamentului. In acest 
sens, consider că şi deciziile importante să fie luate tot în cadrul 
departamentului de către toŃi membrii acestuia sau de membrii consiliului 
departamentului. Aşadar, puterea decizională nu aparŃine numai directorului de 
departament; 

� respectarea ierarhiei decizionale şi executive; 
� instituirea unui sistem de control preventiv; 
� recompensarea cadrelor didactice şi a personalului auxiliar din departament 

care au obŃinut rezultate deosebite la îndeplinirea sarcinilor din fişa postului; 
� respectarea principiilor deontologice. 
Obiectivele propuse în planul managerial au în vedere şi promovarea imaginii 

departamentului prin: 
� transparenŃa tuturor activităŃilor şi a deciziilor luate; 
� prezenŃa reprezentanŃilor  departamentului în şedinŃele consiliului facultăŃii; 
� prticiparea reprezentanŃilor membrilor departamentului  în comisiile 

realizate la nivel de facultate pentru admitere, examenele de licenŃă şi 
disertaŃie; 

� creşterea rolului departamentului în coordonarea specializărilor de licenŃă şi 
a celor de masterat. 

 
Toate obiectivele prezentate mai sus reprezintă un proiect care va fi realizabil 

cu ajutorul întregului departament, bazându-mă pe calitatea profesională şi umană a 
membrilor acestuia. Proiectul este unul perfectibil iar acŃiunile pot fi conduse la bun 
sfârşit pe baza relaŃiilor de colegialitate şi respect reciproc între membrii 
departamentului. 
 
 
 
 Braşov,                                                 Conf. univ. dr. ing. I. VOROVENCII 
         10.09.2011 


