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Planul operational al 
Facultatii de Mecanică din Craiova  pentru 

perioada 2020-2021 (anul academic) 

Nr. 
Crt. 

Proiect/Actiune 
majora 

Termen 
de realizare 

Rezultate 
estimate 

Indicatori de 
masurare pt. 
rezultate 

Resurse 
atrase 

Resurse 
solicitate 

1. 

Optimizarea activitatii  
in cadrul consiliului 
facultatii si a consiliilor 
departamentelor 

Ianuarie 
2021 

Componenta 
comisii 

Organigrama 
comisiilor 
Atribuțiile 
stabilite 

Membri din 
consiliu 

Reprezentare 
in comisiile  
Senatului și in  
CA 

2. 

Implicarea si  
desfasurarea  
activitatilor 
comisiilor Consiliului 
Facultății  

permanent 

Evaluare 
anuala (pe an 
academic) a 
activitatii în 
comisii (pe baza 
de raport) 

Raport  
anual la 
comisii 

Membrii 
consiliu 

 

3. 

Statistici privind 
evoluția numerică a  
studentilor la nivel de 
an/spec la 
programe de studii de 
licență, masterat și 
doctorat 

semestrial / 
anual 

Statistica  
nr.de stud/ 
an/spec la 
programe de 
studii (L, M, D) 
Statistica  
numarului de 
absolventi  
angajati   

1 statistica pe 
semestru 
 
 
1 statistica pe 
an 

  

4. 

Analiza semestriala a 
rezultatelor sesiunilor 
de examene si luarea 
masurilor 
necesare pentru 
imbunatatirea 
procesului de  
învatamant. 

semestrial 

▪ Dinamica 
abandonurilor și 
exmatriculărilor/ 
spec./facultate 

▪ Media notelor 
▪ Plan de masuri 

pentru 
imbunatatirea 
situatiei scolare 

80 - 85%  
rata 
absolventilor 
(finalizare studii 
pt studenti din 
ultimul an) 
 
90 % rata 
licentiatilor 

  

5. 

Încurajarea evaluării pe 
parcurs – suport al  
învatarii 
continue/constante, în 
detrimentul evaluării 
sumative 

semestrial nr. discipline Nr. =70%   

 

http://www.mecanica.ucv.ro/
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Nr. 
Crt. 

Proiect/Actiune 
majora 

Termen 
de realizare 

Rezultate 
estimate 

Indicatori de 
masurare pt. 
rezultate 

Resurse 
atrase 

Resurse 
solicitate 

6. 

Dezvoltarea de noi 
programe de 
Studii în raport cu 
solicitările mediului  
socio-economic 
 

2020 -2021 Nr. programe 
1 Master in 
Inginerie Civilă 

In colaborare  
și la solicitarea 
firmelor 
reprezentative 
localizate in 
Regiunea S-V  

 

8. 

Cresterea 
numarului de studenti 
internationali 
inmatriculați în  
Facultatea de Mecanică 

< 2021 Nr. studenti >10 stud   

9. 
Imbunatatirea 
calitatii studiilor 
masterale 

< 2021 

Nr. masteranzi 
care isi 
desfasoara 
activitatea de 
cercetare in 
universitate 

10 pe an 
Contracte de 
cercetare 

Punerea la 
dispozitie a 
laboratoarelor 
și îndrumare / 
coordonare 

10. 

Adapatarea planurilor  
de învățământ și 
îmbunătățirea continuă 
a  programelor 
analitice, pentru a se 
asigura atât o 
flexibilizare a activității 
didactice cât și a se 
respecta cerințele de 
calitate 
 

anual 

Nr.  
de 
programe  
analizate  
 

Toate 
programele  

  

11. 

Organizarea 
practicii comasate sub 
forma de internship, cu 
angajarea practicantilor  
în intreprinderi  
de profil 

anual 

Nr. Parteneri 
 
Nr. Studenti 
angajati pe 
perioda practicii 

30 
 
 
30 

  

12. 

Imbunatatirea 
continua a sistemelor, 
educational si de 
management al calitatii 
(conform ARACIS)  
în conformitate cu  
feed-backul oferit de 
partenrii – studenți  
și de evaluarea colegială 

permanent 

Nr de studenți 
chestionați  
 
 
Autoevaluare 
 
 
Evaluare colegiala 
 

90% 
 
 
 
100% 
 
 
90% 
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Nr. 
crt. 

Proiect / Actiune 
majora 

Termen 
de realizare 

Rezultate 
estimate 

Indicatori  
de masurare  
pt. rezultate 

Resurse 
atrase 

Resurse 
solicitate 

13. 

Adaptarea 
procesului de 
invatamant prin 
utilizarea tehnologiilor 
informationale si de 
comunicatii noi. 
Utilizarea 
platformelor și a 
experienței actualizate 

permanent 

Cursuri pregătite 
la nivel virtual  
 
Mentenanța 
sistemului 
informatic din 
facultate  
 
Pagini personale 

25% 
 
 
 
 
100% 
 
 
90% 

  

14. 

Planul intern de CDI 
Reorganizarea centrului 
de cercetare al facultății 
Organizarea cadrelor 
didactice și de cercetare 
în laboratoare de 
cercetare 
Participarea in proiecte 
de cercetare naţionale 
şi internaţionale 
Publicarea de lucrări în 
reviste naţionale şi 
internaţionale 
Publicarea de lucrări la 
conferinţe naţionale şi 
internaţionale 
Publicarea de cărţi în 
edituri naţionale şi 
internaţionale 
Participarea în 
colectivele de redactie a 
revistelor, realizarea de 
recenzii 
Aderarea la organizaţii 
profesionale 
naţionale şi 
internaţionale 

anual 
 Indicatori 
 ai comisiilor  
 CNATDCU 

un singur 
centru de 
cercetare; 
cate doua 
laboratoare de 
cercetare pe 
departament; 
min. 1 lucr. 
publicată / 
/ persoana/ an; 
min. 9 
contracte de 
cercetare / 
studii / servicii 
de cercetare 
pentru mediul 
economic; 
min. 30 membri 
in colectivele de 
redactie a 
revistelor / de 
program ale 
conferintelor / 
recenzori; 
3 propuneri de  
brevete pana in 
anul următor; 
50% din 
personal să 
respecte 
criteriile 
CNATDCU 

Contracte de 
cercetare 

Cheltuieli 
deplasare 
conferinte 
Taxe 
conferinte 

15. 
Organizarea unei 
conferințe la nivelul 
facultății 

anual 

Articole  
publicate și 
propuse spre 
indexate 

ADEM 2020 
CARE 2020 
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Nr. 
crt. 

Proiect / Actiune 
majora 

Termen 
de realizare 

Rezultate 
estimate 

Indicatori  
de 
masurare  
pt. rezultate 

Resurse 
atrase 

Resurse 
solicitate 

16 

Pregătirea 
manifestărilor  
știinșifice  
ce vor urma în anul 
viitor: ICOME sa 
 

anual 
80 de  
articole  
propuse  

Sustinere 
lucrari (chiar si 
on line) 
Dezbateri      
științifice 
Editare volum 

  

17 

Depunerea unei 
propuneri de proiect  
CLADIREA ISTORICA  
Corp BA 

In raport cu 
cerințele 
finantarii 
europene  
in 
programul 
de 
rezilienta 

Reconsolidare, 
modernizare și 
restaurare 

   

18 
Depunerea unei 
propuneri de proiect 
HALE 

In raport cu 
cerințele 
finantarii 
europene  
in 
programul 
de 
rezilienta 

Reconsolidare, 
modernizare și 
restaurare, 
conferirie  
destinație 

   

19 

Cooptarea specialiștilor 
din industrie în 
coordonarea activităților 
aplicative ale studentilor 

permanent 

Teme propuse în 
raport cu 
solicitarile 
agentilor 
economici 
Standuri de 
laborator 
Propuneri pentru 
dezvoltarea  
activități 

10 proiecte de 
diploma / 
lucrări de 
disertație 

  

20 
Dezvoltarea  
de servicii  

2020 
Inspectii tehnice 
periodice auto 

Statie  
ITP 

Asigurare 
finanțare – 
surse proprii 

 

21 
Imbunătățirea  
activității de  
tutoriat 

permanent 

Comunicare 
permanenta cu 
studenții 
Monitorizarea 
restantelor și 
recuperărilor 

Rapoarte 
semestriale 
Intalniri 
saptamanale 
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Nr. 
crt. 

Proiect / Actiune 
majora 

Termen 
de realizare 

Rezultate 
estimate 

Indicatori de 
masurare pt. 
rezultate 

Resurse 
atrase 

Resurse 
solicitate 

22 

Organizarea 
eficace a admiterii 
pentru licenta si 
masterat 

anual 

Ocupare locuri 
bugetate 
Ocupare locuri cu 
taxa 
Cadre didactie 
implicate 

100% 
 
 

30-40% 
 
 
90 % 

  

23 
Dezvoltarea 
resurselor umane 

permanent 

Indicatorii ARACIS 
 
Nr norme/ 
cadru didactic 
 
Nr cursuri/ 
cadru didactic 
Perfectionare 
personal 
administrativ 

 
Maxim 2,  
 
Maxim 5 
10% fac cursuri 
periodice, 
inclusiv de 
limba engleza 

  

24 
Imbunatatirea continua 

a 
Continutului 

permanent 
Nr.  
elementelor  
de cunoastere 

 
>>10 

  

25 
Organizarea de Cercuri 
Științifice Studențești 

anual 

Lucrul în echipa 
Dezvoltare 
abilități de 
studiu/ cercetare 

Câte un cerc 
studențesc 
raportat la 
domeniu de 
licență 

  

Documentul a fost aprobat in sedinta Consiliului Facultatii de Mecanică din Craiova 
 
 

Decan, Prof.dr.ing. Ilie 
DUMITRU 




