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PLAN MANAGERIAL 

în vederea candidaturii pentru funcţia de director de departament – 

DEPARTAMENTUL  EXPLOATĂRI FORESTIERE AMENAJAREA 

PADURILOR SI MASURATORI TERESTRE  
 

 

 

  Elemente în susţinerea candidaturii: 

 
 - profesor titular  cu 39 de ani de activitate didactica în învăţământul superior; 

-funcţii deţinute anterior: secretar ştiinţific la Facultatea de Silvicultură şi 

Exploatări Forestiere, şef de catedra la Catedra de Exploatări Forestiere, 

coordonator specializarea Exploatări şi Transporturi Forestiere; 

 

Prezentul plan managerial rezultat din experienta subsemnatului in functii de 

conducere la nivel de catedra si facultate are ca obiectiv promovarea departamentului 

prin asigurarea unui proces didactic de calitate care sa corespunda exigentelor actuale 

la nivel national si international prin ridicarea calitativa a cercetarii stiintifice si 

legarea mai stransa a acesteia de necesitatile si exigentele sectorului silvic, toate 

acestea putandu-se realiza numai prin asigurarea unui climat de munca bazat pe 

respect reciproc, colaborare si aprecierea justa a rezultatelor muncii fiecaruia.   

 

 

Obiective in activitatea didactica: 
 

Pe plan didactic voi acţiona împreună cu colegii din departament pentru 

realizarea următoarelor obiective:  

- creşterea eficienţei procesului instructiv-educativ prin revizuirea periodică a 

conţinutului cursurilor şi lucrărilor practice şi punerea lor în acord cu 

necesităţile producţiei, dar şi cu progresul ştiinţific şi tehnologic mondial; 

- modernizarea metodelor de predare şi examinare astfel încât acestea să 

devină mai eficiente, să fie adaptate la condiţiile existente şi în măsură să 

asigure o pregătire profesională corespunzătoare cerinţelor societăţii; 

- organizarea de schimburi de experienţă între cadrele didactice la nivelul 

departamnetului privind modul optim de organizare şi desfăşurare a 

procesului didactic, cât şi a rezultatelor obţinute; 

 



- asigurarea unei bune reprezentări a disciplinelor departamentului în 

planurile de învăţământ ale programelor de studii din facultate; 

- întrucât pregătirea practică constituie un factor important în formarea 

inginerilor forestieri, se vor intreprinde demersuri în vederea evaluării 

modului de desfăşurare şi a rezultatelor pregătirii practice actuale în vederea 

unei mai bune organizări şi desfăşurări a acestora; se vor atrage investiţii 

pentru modernizarea bazelor didactice existente astfel încât acestea să 

devină baze pluridisciplinare în care toate disciplinele departamentului să-şi 

găsească locul cuvenit. 

- crearea de condiţii cât mai bune de formare profesională, prin urmărirea 

atentă a calităţii procesului de învăţământ şi permanenta lui perfecţionare; 

- stimularea perfecţionării cadrelor didactice pentru cunoaşterea noilor 

tehnologii, pentru promovarea didacticii moderne cu accent pe dezvoltarea 

de competenţe; 

- adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii informaţionale; 

 

 

Obiective in cercetarea ştiinţifică si dezvoltarea tehnologica: 

 
- mobilizarea colectivului departamentului în vederea abordării unor teme 

definitorii pentru sectorul forestier, astfel încât prin rezultatele obţinute din 

cercetare şi utilitatea rezultatelor pentru domeniul forestier să determine o 

mai bună vizibilitate şi apreciere a departamentului în mediul stiintific si 

economic; 

- antrenarea studenţilor şi a doctoranzilor în activitatea de cercetare ştiinţifică 

a cadrelor didactice; 

- implicate studenţilor ciclului ”masterat” în activitatea de cercetare şi 

dezvoltare tehnologica prin direcţionarea studiilor şi mai ales a temelor de 

dizertaţie spre cercetare-dezoltare in domeniile de interes ale sectorului 

forestier autohton;  

- îmbunătăţirea valorificării potenţialului de cercetare-dezvoltare, consultanţă, 

si expertiză, de care departamentul dispune; 

- realizarea si mentinerea de legaturi de colaborare cu autoritatea centrala ce 

raspunde de silvicultura cat si cu organele de administratie silvica centrale si 

locale cat si cu institutele de cercetare de profil in vederea identificarii 

oportunitatilor de colaborare si realizarii de contracte de asistenta tehnica si 

cercetare;  

- atragerea de fonduri pentru dotarea laboratoarelor prin granturi câştigate în 

competiţiile naţionale şi internaţionale; 

 

 
 



 

 

Alte obiective: 

 
- Se va actiona pentru o mai buna mediatizare a programelor de studii 

coordonate de department la liceele de profil, pentru atragerea celor mai 

buni elevi din zona, dar si din intreaga tara; 

- Atragerea unui numar cat mai mare de doctoranzi cu frecventa si masteranzi 

care sa fie antrenati in activitatile departamnetului; 

- Promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă; 

- Se va actiona pentru atragerea de noi tineri valorosi dintre doctoranzii cu 

frecventa pentru ocuparea posturilor didactice vacante, astfel incat ponderea 

posturilor vacante sa scada sub 35%; 

- Completarea schemei de personal cu cel putin doua posturi de technician si 

o mai buna distributie a personalului tehnic pe discipline; 

- Continuarea procesului de modernizare si dotare a spatiilor de invatamant 

astfel incat sa se asigure cele mai bune conditii pentru desfasurarea 

procesului didactic; 

- Asigurarea la nivelul departamnetului a unui climat de colaborare, de 

respect reciproc, si de munca care sa contribuie la cresterea perfomantelor 

departamentului si a fiecarui membru in parte. Intrucat departamentul a 

rezultat din unirea colectivelor a doua catedre voi actiona in sensul 

armonizarii intereselor celor doua colective si asigurarea echitatii in 

repartizarea resurselor; 

- Asigurarea cadrului instituţional pentru participarea personalului la procesul 

decizional prin colectivele şi organele de conducere colectivă existente. 
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