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ANALIZA OBIECTIVELOR PROPUSE
ÎN PROGRAMUL MANAGERIAL AL ECHIPEI CARE A CONDUS
FACULTATEA DE MECANICĂ
ÎN PERIOADA 2008 – 2012
Prezenta analiză a fost elaborată de echipa managerială a Facultăţii de Mecanică, din cadrul
Universității “Dunărea de Jos“ din Galați, sub forma unei analize comparative dintre „Programul
managerial” prezentat la investitură şi gradul de realizare al obiectivelor propuse, prin programul
managerial, pentru perioada analizată. Analiza se doreşte a fi una realistă, arătând concret ce s-a
realizat şi ce nu s-a realizat din „Programul managerial”.
Analiza va fi postată pe site-ul facultății și trebuie interpretată prin studierea atât a
rapoartelor anuale, cât și a Raportului privind starea Facultății de Mecanică în perioada 2008-2012.
Membrii echipei care au asigurat managementul Facultății de Mecanică în perioada martie
2008-martie 2012 au fost:
Decan:
Prodecani:
Secretar științific:

Fetecău Cătălin
Andrei Gabriel
Mereuță Elena (martie 2008-iunie2009)
Scutelnicu Elena (octombrie 2009-martie 2012)
Maier Cătălina

Obiective realizate – culoarea verde
Obiective parţial realizare – culoarea portocalie
Obiective nerealizate – culoarea roşie
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Programul managerial pentru perioada 2008 - 2012
al prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU pentru
funcţia de
Decan al Facultăţii de Mecanică
Motto

Vreau să leg vorbele de fapte
şi dorinţele de posibilităţi!

În contextul actualului climat concurenţial din mediul universitar din România şi din UE,
OBIECTIVUL GENERAL al planului managerial este conturarea unei identităţi clare şi
inconfundabile a Facultăţii de Mecanică în context naţional, bazată atât pe direcţie didactică cât şi
pe cercetare ştiinţifică.

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG


Dezvoltarea facultăţii prin diversificarea ofertei educaţionale în concordanţă cu
dezvoltarea eonomică şi industrială regională;
Realizat prin înființarea specializării Autovehicule Rutiere și prin modificarea planurilor de
învățământ. A revenit în portofoliul facultății specializarea Ingineria și Protecția Mediului în
Industrie
 Implementarea procesului Bologna;
Realizat.
 Dezvoltarea cercetării ştiinţifice atât prin participare la competiţii naţionale şi
internaţionale, precum şi prin derularea unor contracte de cercetare cu societăţi
comerciale cu capital privat;
Realizat parțial. Nu au fost derulate contracte de cercetare cu societăţi comerciale cu capital privat.
 Încurajarea initiaţivelor tinerilor cercetători şi sprijinirea activităţii acestora;
Realizat parțial din cauza lipsei fondurilor.
 Creşterea numărului de studenţi ca urmare a creşterii gradului de atractivitate a
specializărilor facultăţii;
Realizat parțial.
 Organizarea sesiunilor de comunicări ştiinţifice studenţeşti în parteneriat cu licee de
profil din regiune;
Realizat parțial.
 Creşterea calităţii actului didactic şi de cercetare, prin evaluarea periodică a disciplinelor
din planul de învăţământ şi a cadrelor didactice;
Realizat.
 Transformarea centrelor de cercetare din cadrul facultăţii în centre de excelenţă;
Realizat parțial.
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Înfiinţarea unor noi centre de cercetare orientate pe domenii de interes naţional şi
european;
Realizat prin înființarea Centrului de Excelenţa Cercetare şi Dezvoltare în Modelare şi Simulare
Numerica – CE-CDMSN.
 Realizarea de activităţi de consultanţă şi expertiză în cadrul centrelor facultăţii;
Nerealizat.
 Creşterea nivelului cotaţiei Analelor Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi,
Fasciculele Facultăţii de Mecanică la B+ cu intenţia de a obţine cotare ISI când vor fi
îndeplinite condiţiile;
Realizat.
 Organizarea conferinţelor internaţionale din cadrul facultăţii, după un program bine
mediatizat, astfel încât să crească eficienţa acţiunilor şi să fie proiectată cercetarea
ştiinţifică a colectivelor de cercetători din facultate către mediul industrial, economic şi
investiţional;
Realizat.
 Dezvoltarea şi introducerea unor noi laboratoare în circuitul didactic şi de cercetare;
Realizat.
 Dezvoltarea de programe de parteneriate internaţionale şi afilierea unor laboratoare de
cercetare ale facultăţii la asociaţii profesionale internaţionale;
Realizat parțial. Nu s-a reușit afilierea unor laboratoare de cercetare ale facultăţii la asociaţii
profesionale internaţionale
 Înfiinţarea unor masterate de cercetare (ştiinţifice) şi acreditarea acestora;
Realizat.
 Înfiinţarea unor masterate bienale, dedicate, pe tematici solicitate de mari unităţi
economice (cunosc prin natura activitătii desfăşurate
la DFCTT cazul
ARCELORMITTAL);
Nerealizat.
 Perfecţionarea activităţii şcolii doctorale actuale şi creşterea numărului de conducători
de doctorat;
Realizat.
 Atragerea de surse noi de finanţare pentru dotarea laboratoarelor;
Realizat parțial.
 Clasarea Facultăţii de Mecanică de la Galaţi printre primele 4 din ţară din punct de
vedere al cercetării ştiinţifice.
Realizat în urma ierarhizării.
 Acordare unor premii studenţilor care lucrează la contracte de cercetare.
Realizat.
OBIECTIVE PE TERMEN MEDIU ŞI SCURT
 Stabilirea strategiei de dezvoltare a facultăţii;
Realizat.
 Acreditarea tuturor specializărilor;
Realizat.
 Reorganizarea şi acreditarea masterelor profesionale existente;
Realizat.
 Introducerea unor metode de predare atractive şi eficiente;
Realizat.
 Îmbunătăţirea structurii proiectelor de licenţă;
Realizat.
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 Actualizarea site-ului facultăţii şi realizarea unei biblioteci virtuale;
Realizat parțial. Nu a fost realizată o bibliotecă virtuală.
 Organizarea anuală a evenimentului „ Zilele porţilor deschise” la care vor fi invitaţi elevi din
liceele de profil din Galaţi;
Realizat.
 Prezenţa pe piaţa ofertei educaţionale cu discipline ancorate în dezvoltarea economicoindustrială regională;
Realizat.
 Creşterea vizibilităţii facultăţii sub aspectul cercetării ştiinţifice prin organizarea de
laboratoare de cercetare complexe;
Realizat.
 Organizarea semestrială a unei mese rotunde la care să fie invitaţi reprezentanţi ai unor
societăţi comerciale din zona de S-E şi studenţi;
Nerealizat.
 Organizarea de reţele de cooperare şi colaborare pentru practica studenţilor;
Realizat.
 Promovarea imaginii facultăţii în mijloace mas-media;
Realizat.
 Organizarea unor competiţii sportive la care să participe deopotrivă studenţi şi profesori.
Nerealizat.
 Amenajarea unei Cafetării în incinta campusului facultăţii.
Nerealizat. Proiect mult prea ambițios care implică resurse financiare şi implicarea conducerii
universității.
DIRECŢII DE ACTIVITATE
Coordonata didactică
 Adaptarea specializărilor acreditate la noile cerinţe impuse de procesul Bologna;
Realizat.
 Crearea unor noi specializări în funcţie de cerinţele pieţei;
Realizat.
 Acordarea programelor analitice cu competenţele pe care trebuie să le aibă un absolvent în
conformitate cu descrierea ocupaţiilor din COR (Codul Ocupaţiilor din România);
Realizat.
 Compatibilizarea planurilor de învăţămînt şi a programelor analitice cu cele existente în
comunitatea europeană;
Realizat parțial.
 Analiza programelor analitice în facultate pentru o mai bună corelare a acestora;
Realizat parțial.
 Crearea de cursuri noi şi reactualizarea cursurilor existente;
Realizat.
 Sprijinirea promovării colegilor care îndeplinesc criteriile legale de promovare;
Realizat parțial. S-a acordat sprijin la nivelul facultății, dar, din lipsa fondurilor, promovările au fost
blocate.
 Perfecţionarea cadrelor didactice şi dezvoltarea mobilităţii acestora;
Realizat.
 Acordarea unei atenţii deosebite practicii studenţilor;
Realizat.
 Corectitudine şi transparenţă în evaluarea studenţilor;
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Realizat.
 Fiecare an de studiu să aibă un tutore din rândul cadrelor didactice;
Realizat.
 Dezvoltarea performanţelor profesionale şi ştiinţifice ale absolvenţilor de masterat;
Realizat.
 Orientarea profesională a studenţilor în funcţie de abilităţi şi competenţe;
Realizat.
 Întocmirea transparentă şi echilibrată a normelor didactice;
Realizat.
 Orientarea politicii de angajare către absolvenţii de excepţie.
Realizat parțial. Politica de angajare vizează absolvenţii de excepţie, dar cererea depăşeşte oferta
angajatorilor.
Coordonata de cercetare ştiinţifică


Stabilirea direcţiilor de cercetare, ale domeniilor de competenţă şi expertiză ale colectivelor
de cercetare din cadrul facultăţii;
Realizat parțial.
 Dezvoltarea activităţii de cercetare în cadrul centrelor de cercetare ale facultăţii;
Realizat.
 Lansarea unei competiţii adresată tinerilor cercetătorilor, în urma căreia să fie acordat
premiul pentru cea mai bună lucrare stiinţifică publicată într-o revistă cu impact;
Realizat.
 Organizarea semestrială a manifestării Cercetări, realizări, perspective unde cadrele
didactice din facultate sau invitaţi din ţară sau din străinătate vor prezenta aspecte din
activitatea de cercetare pe care o desfăşoară;
Realizat parțial.
 Sprijin pentru apariţia Fasciculelor Facultăţii de Mecanică ale revistei Analele Universităţii
“Dunărea de Jos” din Galaţi;
Realizat.
 Sprijin pentru organizarea anuală a sesiunilor ştiinţifice studenţeşti şi premierea studenţilor
cu rezultate deosebite;
Realizat. Organizarea anuală a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești Anghel
Saligny.
 Creşterea vizibilitătii şi mediatizarea realizărilor membrilor facultăţii.
Realizat.
Coordonata organizatorică
 Transparenţă decizională şi fluidizarea informaţiei;
Realizat.
 Organizarea lunară a Şedinţei Consiliului Profesoral;
Realizat.
 Întâlniri săptămânale ale membrilor colectivului de conducere a facultăţii;
Realizat parțial.
 Întâlniri la două săptămâni cu şefii de catedre;
Realizat.
 Respectarea riguroasă a orarului facultăţii;
Realizat.
 Stabilirea atribuţiilor personalului TESA;
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Realizat parțial.
 Prezentarea raportului de autoevaluare în faţa membrilor consiliului profesoral şi
evidenţierea poziţiei facultăţii în cadrul universităţii;
Realizat.
 Demararea acţiunii de mansardare a unor corpuri de clădiri ale facultăţii pentru creearea de
noi spaţii didactice sau pentru cercetare;
Realizat parțial. Obiectivul poate fi îndeplinit doar prin implicarea conducerii universităţii şi
alocarea de resurse financiare pentru investiţii.
 Declanşarea acţiunii de casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar degradate fizic şi
depăşite moral.
Realizat.
Coordonata parteneriatelor
 Parteneriat cu departamente de profil din universităţi din străinătate;
Realizat.
 Partenariat cu institutele de cercetare de profil din zona de S-E;
Realizat.
 Parteneriat cu instituţiile de învăţământ preuniversitar de profil din zonă;
Realizat.
 Partenariat cu firmele de profil din zonă;
Realizat.
 Parteneriate cu organizaţii non-guvernamentale;
Realizat parțial.
 Parteneriate cu firme private pentru obţinerea de sponzorizări.
Realizat parțial.
Coordonata promovării imaginii facultăţii
 Elaborarea unei strategii privind popularizarea ofertei educaţionale a facultăţii;
Realizat.
 Promovarea facultăţii atât prin mass-media, cât şi prin legătura directă cu posibilii candidaţi;
Realizat.
 Contacte cu inspectoratele şcolare judeţene şi liceele din zona de S-E;
Realizat.
 Realizarea unui pliant de prezentare a facultăţii în limba română şi engleză;
Realizat.
 Organizarea de întâlniri între studenţi şi absolvenţi de succes.
Realizat.
CONCLUZII
În viziunea mea actul managerial trebuie să fie transparent, ferm, principial, obiectiv,
echidistant şi democratic.
Realizat.
Programul managerial poate fi aplicat şi poate da roade doar cu sprijinul tuturor colegilor.
Realizat parțial.
5 martie 2012
Cătălin FETECĂU
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Epilog
În cei patru ani de mandat am reușit, împreună cu membrii comunității academice din
facultatea noastră, să realizez în unele direcții chiar mai mult decâ mi-am propus, fapt pentru care
doresc să mulțumesc tuturor pentru susținere, încredere, atașament și pentru sfaturile primite.
Experiența acumulată, proiectele începute, precum și cele pe care doresc să le implementez
în facultatea noastră m-au motivat să candidez pentru un nou mandat de decan.
Cred că împreună putem fi mai buni, mai puternici și mai mulțumiți!

5 martie 2012
Cătalin Fetecău
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