
UUnniivveerrssiittaatteeaa ddiinn PPiitteeşşttii
Facultatea de MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
DEPARTAMENTUL DE
MATEMATICĂ-
INFORMATICĂ
Str. Târgu din Vale, nr. 1, 110040
Piteşti, jud. Argeş, ROMÂNIA

tel.: 0040 348 453 240
e-mail: fmi@linux.math.upit.ro

1

PLAN MANAGERIAL

propus de Lect. univ. dr. Doru CONSTANTIN
pentru funcţia: Director Departament

Prezentare generală

Planul managerial este realizat pe baza Strategiei de Dezvoltare a
Departamentului de Matematică-Informatică - PLAN CADRU 2014-2020 - elaborată
în conformitate cu cerinţele reformelor care se desfăşoară în învăţământul superior
naţional şi european, în concordanță cu cerinţele Procesului Bologna şi ale Strategiei
Lisabona, ale Programului Naţional de Reforme, Planului Naţional de Cercetare,
Planului strategic de dezvoltare instituţională 2014-2020, Strategiei naționale de
cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, Strategiei de cercetare şi inovare 2014-
2020, Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 şi a Planului strategic al
Universităţii din Piteşti pe perioada 2012-2016.

Obiectivul strategic general constă în creşterea continuă a performanţelor
managementului departamental, al proceselor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică,
în scopul integrării Departamentului de Matematică-Informatică și a Facultății de
Matematică-Informatică din cadrul Universităţii din Piteşti în Spaţiul Național și
European al Învăţământului Superior.

Departamentul de Matematică - Informatică s-a format în anul 2011 prin
unirea catedrelor de Matematică şi Informatică, existente în cadrul Facultăţii de
Matematică - Informatică, iar în anul universitar 2015-2016 are în componenţă 24 de
cadre didactice titulare dintre care 1 profesor, 4 conferenţiari, 18 lectori şi 1 asistent.
Conducerea şi managementul Departamentului este exercitată de directorul acestuia
care, în îndeplinirea atribuţiilor manageriale prevăzute de Carta Universităţii, este
ajutat de Consiliul Departamentului.
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Obiectivele manageriale

Apreciez că în activitatea Departamentului de Matematică - Informatică
trebuie valorificate în continuare condiţiile avantajoase actuale, precum:

- existenţa în cadrul facultăţii a unor dotări materiale relativ bune
(laboratoare de informatică, videoproiectoare, laptopuri etc.);

- existenţa la nivelul Departamentului a unor relaţii interpersonale
bune şi a unei atmosfere de lucru propice performanţei;

- existenţa unui colectiv de cadre didactice cu un nivel ridicat de
pregătire profesională şi cu o vastă experienţă şi a unui colectiv tânăr,
motivat în vederea obţinerii performanţelor;

- existenţa unor legături cu mediul IT din Piteşti;
- existenţa unei pagini web a Facultăţii de Matematică - Informatică;
- existenţa unui Centru de cercetare al Departamentului structurat pe

mai multe direcţii de cercetare.

Câteva probleme identificate în activitatea Departamentului pot fi sintetizate
astfel:

- pensionarea mai multor cadre didactice titulare cu gradul didactic de profesor,
dintre care două conducătoare de doctorat, dar care vor continua activitatea
doctorală;

- numărul mare de cadre didactice titulare cu gradul de conferențiar aflate în
inactivitate;

- retragerea din Şcoala doctorală de la Informatică a mai multor conducători de
doctorat;

- puţine fonduri atrase din contracte, o slabă implicare în programe care să
aducă fonduri.

Riscurile care pot greva activitatea Departamentului în perioada următoare se
referă la:

- diminuarea numărului de studenţi;
- pierderea unor cursuri şi seminarii prin comasarea mai multor grupe de

studenţi de la diferite specializări;
- reducerea numărului de ore provenite din comenzi externe;
- posibilitatea neocupării locurilor la masteratul de Matematică didactică,

precum şi posibilitatea de a nu întruni numărul minim de studenţi la licenţă
matematică;

- situaţia financiară dificilă cu care se confruntă Universitatea din Piteşti în acest
moment, în vederea acoperirii cerinţelor salariale pentru întregul an
universitar.

Pentru soluţionarea dificultăţilor şi a riscurilor expuse, precum şi pentru
valorificarea avantajelor şi oportunităţilor identificate, propun două categorii de
obiective: operaţionale specifice şi strategice generale.
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A. Obiectivele operaţionale specifice au ca scop funcţionarea în condiţii
optime a Departamentului şi vizează activitatea didactică şi activitatea de cercetare.
Pentru obţinerea unei activităţi didactice eficiente propunem următoarele obiective:

I. Planurile de învăţământ şi statele de funcţii:

1. Elaborarea statului de funcţii respectând, pe cât posibil, normele cadrelor
didactice deţinute în ultimii ani;

2. Pentru anii universitari următori se propune corelarea disciplinelor din planul
de învăţământ de la Informatică şi Matematică astfel ca ele să fie conforme cu
cerinţele pieţei muncii;

3. Atribuirea în norma didactică a unui curs, seminar sau laborator se va face
numai în urma unei analize de competenţă în domeniu;

4. Realizarea unor planuri de învăţământ şi a unor programe analitice în
concordanţă cu un învăţământ modern şi competitiv;

5. Întâlnirea cu cadrele didactice din Universitate în vederea regândirii
programelor analitice, pentru ca disciplinele predate să fie cât mai apropiate de
cerinţele inginerilor şi economiştilor.

II. Managementul calităţii procesului didactic:

1. Dezvoltarea resurselor umane.
a. sprijinirea procesului de creştere academică a corpului profesoral prin

crearea posturilor corespunzătoare titlurilor, performanţelor didactice şi
activităţii stiinţifice;

b. atragerea către Departamentul de Matematică - Informatică a tinerilor
ce au avut performanţe deosebite ca studenţi şi s-au remarcat în
activitatea de cercetare.

2. Perfecţionarea metodologiei de predare - învăţare
a. Asigurarea mijloacelor tehnice moderne de predare a cursurilor,

semniariilor şi laboratoarelor;
b. Asigurarea suporturilor de curs, seminar şi laborator, în formă tipărită

şi electronică;
c. Actualizarea fondului de carte şi de publicaţii periodice de specialitate

al Bibliotecii Universităţii din Piteşti;
d. Dotarea bibliotecii Departamentului cu materialele necesare

desfăşurării procesului de învăţământ şi cercetare.
3. Intensificarea dialogului cu cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

pentru a atrage cât mai mulţi absolvenţi de liceu spre specializările de
matematică şi informatică. Un atuu pe care îl au absolvenţii de la informatică
este că odată încadraţi, conform codului muncii, ca programatori, aceştia nu
sunt plătitori de impozit.

4. Realizarea unei strânse legături cu mediul IT din Piteşti, prin încheierea unor
parteneriate cu firmele de software piteştene (Prodinf, Lisa, Roweb, Kepler,
Endava etc.), precum şi consolidarea relaţiilor deja existente. Prin acestea se
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urmăreste derularea unor stagii de practică de către studenţii specializărilor de
informatică, precum şi absorbţia mai rapidă a acestora pe piaţa forţei de
muncă.

5. Modalităţi noi de creştere a numărului de mobilităţi ale studenţilor şi ale
cadrelor didactice în cadrul programelor de colaborare de tip ERASMUS.

6. Editarea unor materialele de prezentare a departamentului şi a colectivelor de
cercetare din cadrul acestora.

În ceea ce priveşte activitatea de cercetare se va urmări:
1. Analiza periodică a progresului realizat de doctoranzii de la specializarile

Matematică şi Informatică;
2. Participarea mai activă la competiţiile interne şi externe pentru finanţarea

proiectelor de cercetare având în vedere că în perioada 2014-2020, Uniunea
Europeană va aloca în jur de 80 de miliarde de euro pentru finanțarea în
domeniul cercetării, în special prin intermediul programului Orizont 2020.
Fondurile se alocă de regulă sub formă de granturi, pentru a finanța parțial
diverse proiecte de cercetare;

3. Stabilirea de parteneriate la nivelul Universității, cu alte Universități și cu
mediul socio-economic în vederea colaborării pe teme interdisciplinare;

4. Creşterea calităţii Buletinului Ştiinţific al Facultăţii de Matematică -
Informatică  pentru promovarea categoriei de recunoaştere CNCSIS;

5. Publicarea rezultatelor cercetării în reviste de prestigiu;
6. Impulsionarea colaborării cu universităţi din ţară şi din străinătate în cadrul

unor proiecte de cercetare comune;
7. Accesul la baze de date internaţionale de specialitate;
8. Îmbunătăţirea activităţii seminarului ştiinţific al doctoranzilor şi iniţierea unor

alte seminarii ştiintifice orientate spre tematica proiectelor de cercetare;
9. Invitarea unor  cadre didactice/cercetători din ţară sau din străinătate pentru

vizite de scurtă durată, pentru tematici de cercetare prestabilite;
10. Perfecţionarea activităţii de cercetare desfăşurată de cadrele didactice tinere

din departament prin stagii la universităţi din strainatate.

B. Obiectivele strategice generale pe care le propunem sunt:

1. Asigurarea unui climat de muncă corespunzător mediului academic prin:
- respect reciproc, indiferent de funcţii sau grade didactice;
- aducerea la cunoştinţa tuturor membrilor Departamentului a cerinţelor

şi criteriilor ce stau la baza unor decizii;
- transparenţă în luarea deciziilor;
- realizarea unei atmosfere de încredere reciprocă prin cunoaşterea

meritelor fiecărui membru;
- medierea de către directorul de Departament a unor eventuale dialoguri

ce se îndepărtează de la normele de conduită academică;
2. Menţinerea unui dialog continuu între conducerea Departamentului şi membrii

acestuia:
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- informarea prin e-mail despre hotărârile Senatului, Departamentului şi
despre alte acţiuni ce trebuie cunoscute de toţi membrii;

- legaturile directe între directorul de Departament şi membrii acestuia
se vor realiza la sediul Departamentului, iar cel mai eficient mod
ramâne comunicarea prin e-mail;

- informarea prin e-mail şi telefonic atunci când se impun acţiuni
urgente;

- discutarea problemelor de interes major în şedinţe de Departament.
3. Achitarea cu promptitudine de sarcinile ce revin Departamentului la

solicitările conducerii facultăţii şi ale Universităţii;
4. Realizarea unei atmosfere bune de comunicare între membrii Departamentului

şi secretariatul acestuia;
5. Încurajarea şi sprijinirea acţiunilor de socializare care să contribuie la

întreţinerea unei atmosfere plăcute în Departament (onomastici, sărbători de
Crăciun etc.).


