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ANALIZA OBIECTIVELOR PROPUSE  

ÎN PROGRAMUL MANAGERIAL AL ECHIPEI CARE A CONDUS 
FACULTATEA DE MECANICĂ  

ÎN PERIOADA 2012 – 2016 
 
 

Prezenta Analiză a fost elaborată de echipa managerială a Facultăţii de Mecanică/Inginerie din 
cadrul Universității “Dunărea de Jos“ din Galați sub forma unei analize comparative dintre „Programul 

managerial” prezentat la investitură şi realizări sau nerealizări din perioada analizată.  
Prezentarea se doreşte 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 va trebui interpretată studiindu-se atât rapoartele 
anuale cât și Analiza obiectivelor propuse în programul manageriale care a condus Facultatea de 

Mecanică în perioada 2008-2012. 
 
 

Membrii echipei care a asigurat managementul Facultății de Mecanică în perioada martie 2012-
martie 2016 au fost: 

 

Decan                     - Fetecău Cătălin 
Prodecani               - Scutelnicu Elena  

  - Mereuță Elena  
  - Bordei Marian în perioada 17.10.2014 – 08.12.2015 

  
 

 

Obiective realizate – culoarea verde 

Obiective parţial realizare – culoarea portocalie 

Obiective nerealizate – culoarea roşie 
 

29 Februarie 2016 
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Programul managerial pentru perioada 2012 - 2016 

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! 

 

 
 PREAMBUL 

 
Candidez la funcţia de decan pentru că îmi pasă de viitorul facultăţii, de calitatea absolvenţilor 

noştri, de modul în care ne putem implica în viaţa cetăţii şi, nu în ultimul rând, de moştenirea lăsată de 

mentorii noştri. Candidez cu intenţia de a continua proiectele aflate în derulare în facultate şi care s-au 
dovedit a fi valoroase, dar şi pentru a sprijini iniţiativele noi care pot avea efecte benefice asupra 

viitorului instituţiei noastre.  
Este misiunea mea să găsesc soluţii pentru funcţionarea mecanismelor care determină ca 

potenţialul neexploatat al facultăţii să contribuie la un salt valoric pe care îl merită şi care ne este la 

îndemână. Ştiu cum trebuie să modernizăm facultatea şi procesul educaţional, şi mai ştiu că 
performanţele noastre ne îndreptăţesc să dorim şi să merităm acest lucru. Sunt pentru susţinerea 
tinerilor, pentru asigurarea accesului neîngrădit la resursele materiale şi financiare al oamenilor de 

calitate, pentru cultivarea şi promovarea excelenţei în educaţie şi cercetare.  
Vă garantez că voi reprezenta cu maximă responsabilitate interesele facultăţii în Consiliul de 

Administraţie al universităţii. Ca „produs” al Facultăţii de Mecanică, absolvind specializarea TCM în 
1984 şi fiind cadru didactic de 25 de ani, cred în valoare şi mă declar garant al meritocraţiei. Sunt 
adeptul sintagmei „suntem ceea ce facem”. Candidez cu speranţa că împreună, cu încredere şi 

optimism, vom păstra Facultatea de Mecanică ca un spaţiu deschis al performanţei, schimbului de idei 
şi democraţiei.  

Animat de aceste gânduri, vă supun atenţiei şi analizei programul meu managerial.  
 
 1. CONTEXTUL ACTUAL 

 
Misiunea conducerii facultăţii va fi dificilă, deoarece criza economico-financiară a afectat 

direct finanţarea învăţământului superior. Agenţii economici, din ce în ce mai puţini în zonă, nu sunt 
dispuşi să sprijine învăţământul, nu există parteneriatul public-privat menit să suplinească lipsa de 
resurse financiare şi, nu în ultimul rând, sărăcirea populaţiei, pe fondul crizei economice, i-a îndepărtat 

pe absolvenţii de liceu de specializările facultăţilor tehnice. 
Sub presiunea crizei economice, studentul de azi este tot mai interesat, încă de pe băncile 

facultăţii, de o eventuală angajare cu timp integral de lucru, fapt care determină diminuarea timpului 
afectat studiului şi creşterea dezinteresului faţă de şcoală. Pe de altă parte, masificarea învăţământului 
superior în România, dublată de scăderea pronunţată a performanţei învăţământului preuniversitar, a 

condus la confruntarea Facultăţii de Mecanică cu un segment de studenţi cu un potenţial mai redus de 
performanţă.  

Competiţia din ce în ce mai dură, internă sau internaţională, a demonstrat că doar simpla 
invocare a trecutului prestigios al instituţiei nu mai reprezintă un argument convingător pentru 
candidaţii la studenţie. Clasarea programelor de studii, derulate de facultatea noastră, în categoriile A 

şi B ne dau speranţe pentru viitor, dar ne şi responsabilizează. În aceste condiţii, facultatea trebuie să 
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se focalizeze, în totalitate, pe îmbunătăţirea valorii profesionale a absolvenţilor săi, creşterea valorii 
programelor de studii, a valorii cercetării ştiinţifice şi, nu în ultimul rând, pe afirmarea specificului său, 
profitând la maxim de patrimoniul material, spiritual şi uman de care dispune în acest moment.  

Contextul socio-economic în care trăim, valurile de evaluări care vor veni în viitorul apropiat 
impun elaborarea şi implementarea unei strategii unitare şi coerente de management - pe termen scurt, 

mediu şi lung - în vederea sprijinirii proceselor educaţional şi de cercetare din facultate.  
 

 2. PRINCIPII DE MANAGEMENT 

 
Sunt adeptul echidistanţei, al regăsirii spiritului apartenenţei individuale la instituţie, al 

egalităţii de şanse şi al relaţiilor profesionale bazate, exclusiv, pe onestitate şi respect reciproc. 
Principiile actului de management, pe care îl propun în prezentul program, vor fi următoarele: 
 angajarea responsabilităţii publice;  

 susţinerea autonomiei universitare; 
 libertate academică şi de gândire; 

 aplicarea democraţiei în actul de conducere; 
 transparenţă decizională, colaborare şi consultare cu echipa de management; 
 echitate şi egalitate de şanse; 

 devotament faţă de actul academic, asumarea responsabilităţii profesionale în exercitarea 
meseriei de dascăl; 

 existenţa universităţii şi menţinerea corpului său profesoral pentru, cu şi prin studenţi şi nu 
invers;  
Stilul de conducere practicat se va baza pe promovarea consecventă a următoarelor principii: 

 uşi deschise tuturor membrilor comunităţii academice şi studenţilor facultăţii;  
 disponibilitate faţă de colegi şi echipa managerială; 

 încredere în oameni;  
 dinamism şi creativitate;  
 raportarea periodică a răspunderii pentru demersul managerial. 

 
3. OBIECTIVELE ACTULUI DE MANAGEMENT 

 
Prin actul de management, propus prin acest program, urmăresc realizarea următoarelor 

obiective: 

1. configurarea unei echipe manageriale puternice şi eficiente, care să valorizeze aportul şi să 
implementeze deciziile Consiliului Facultăţii; 

Realizat 

2. crearea unei culturi instituţionale şi manageriale responsabile, care să-şi propună obţinerea 
celor mai bune rezultate în condiţiile utilizării minime a resurselor existente; 

Realizat parțial. Procesul de creare a culturii instituționale a început dar rafinarea lui după 

implementare este complexă și de durată. 

3. autoimpunerea spiritului de responsabilitate şi răspundere în faţa comunităţii universitare 
reprezentate prin Consiliul Facultăţii. 

Realizat 

 

 4. OBIECTIVE STRATEGICE GENERALE 

 
Având în vedere actualul 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 contextul naţional, care să se manifeste atât pe direcţia 
didactică, cât şi pe direcţia de cercetare ştiinţifică prin: 

1. revitalizarea misiunii educaţionale şi a celei ştiinţifice a Facultăţii de Mecanică; 
Realizat 
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2. pregătirea din timp şi monitorizarea permanentă a procesului de evaluare la care va fi supusă 
facultatea în viitor, în vederea îmbunătăţirii clasificărilor obţinute în urma evaluărilor din 2011; 

Realizat 

3. regândirea strategiei de asigurare şi de monitorizare a calităţii procesului de învăţământ; 
Realizat 

4. încurajarea şi promovarea producţiei ştiinţifice relevante, în vederea îmbunătăţirii vizibilităţii 
naţionale şi internaţionale a Facultăţii de Mecanică; 

Realizat 

5. diversificarea ofertei educaţionale şi a serviciilor de instruire, dublată de reformarea 
curriculară; 

Realizat 

6. operaţionalizarea unor structuri administrative moderne, a căror activitate să fie bazată pe 
descentralizarea decizională şi participarea directă a tuturor actorilor implicaţi; 

Realizat 

7. menţinerea şi dezvoltarea permanentă a patrimoniului existent; 

Realizat 

8. consolidarea bazei materiale didactice şi de cercetare ştiinţifică şi accelerarea procesului de 
modernizare al echipamentelor de cercetare avansată; 

Realizat parțial. Restricții financiare nu au permis modernizarea întregii baze materiale a 

facultății.   

9. satisfacerea la un nivel superior a condiţiilor de convieţuire în campusuri şi de studiu în 
facultate pentru studenţi.  

Realizat 

 

 5. OBIECTIVE PE TERMEN LUNG 

 

 Dezvoltarea facultăţii prin diversificarea ofertei educaţionale în concordanţă cu dezvoltarea 

economică şi industrială regională; 
Realizat parțial. Programele de masterat au fost diversificate în timp ce unele programe de 

licență au fost conservate din lipsa candidaților. În 2016 se vor propune spre acreditare un 

program de licență în Domneiul Inginerie Mecanică și câteva programe de masterat în domeniul 

sudării, al autovehiculelor rutiere și al criogeniei. 

 Creşterea calităţii actului didactic şi a celui de cercetare, prin evaluarea periodică a 

disciplinelor din planul de învăţământ şi a cadrelor didactice; 
Realizat 

 Înfiinţarea unor masterate ştiinţifice (de cercetare) şi acreditarea acestora; 
Realizat parțial. 

 Înfiinţarea unor masterate bienale, dedicate, pe tematici solicitate de mari unităţi economice; 
Nerealizat. În urma negocierilor cu ARCELOR MITTAL nu s-a reușit deocamdată, realizarea 

unui program de masterat în domenil Mentenanței. 

 Perfecţionarea activităţii şcolii doctorale actuale şi creşterea numărului de conducători de 

doctorat; 
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 

 Clasificarea domeniilor de studii şi de cercetare cât mai sus în topul ierahizărilor viitoare; 
Realizat 

 Organizarea conferinţelor internaţionale din cadrul facultăţii după un program bine mediatizat, 
astfel încât eficienţa acţiunilor să crească şi cercetarea ştiinţifică a colectivelor de cercetători 

din facultate să fie orientată către mediile industrial, economic şi investiţional; 
Realizat 
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 Creşterea vizibilităţii Analelor Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, elaborate de 
departamentele Facultăţii de Mecanică, în vederea includerii şi cotării în baza de date ISI Web 

of Knowledge; 
Realizat 

 Transformarea centrelor de cercetare din cadrul facultăţii în centre de cercetare de excelenţă; 

Realizat parțial. 

 Înfiinţarea unor noi centre de cercetare orientate pe domenii de interes naţional şi european; 

Realizat 

 Acreditarea RENAR a unor laboratoare, în vederea creerii perspectivelor de a stabili 

parteneriate contractuale cu societăţi comerciale; 
Nerealizat. Numărul mic de solocitări nu a justificat investiția. 

 Derularea de activităţi de consultanţă şi expertiză în cadrul centrelor facultăţii; 
Realizat 

 Introducerea unor noi laboratoare în circuitul didactic şi de cercetare; 
Realizat 

 Dezvoltarea programelor de parteneriate internaţionale şi afilierea unor laboratoare de cercetare 

ale facultăţii la asociaţii profesionale internaţionale; 
Realizat parțial 

 Atragerea de surse noi de finanţare pentru dotarea laboratoarelor; 
Realizat 

 Încurajarea initiaţivelor tinerilor cercetători şi sprijinirea activităţii acestora; 
Realizat 

 Creşterii gradului de atractivitate a specializărilor facultăţii şi, prin urmare, creşterea 
concurenţei la admitere; 

Realizat parțial. Obiectivul este formulat foarte generos dar factorii care determină creșterea 

concucurenței la admitere depind în foarte mare masură și de oportunitățile existente în zonă , pe 

piața forței de muncă. 

 Organizarea sesiunilor de comunicări ştiinţifice studenţeşti în parteneriat cu licee cu profil 
tehnic din regiune; 

Realizat 

 Acordarea unor premii studenţilor care lucrează în echipele de implementare a proiectelor de 

cercetare; 
Realizat 

 Înfiinţarea unui Service Auto în sediul Atelierului Şcoală din Str. Basarabiei; 
Nerealizat. Condițiile financiare nu au permis realizarea obiectivului. 

 Înfiinţrea unui Club de Carting în parteneriat cu Inspectoratului Şcolar Judeţean. 

Realizat parțial. Discuțiile cu conducerea Colegiului Tehnic Traian Vuia din Galați, cu profil 

auto, proprietarul unui autodrom, sunt foarte avansate. 

 
 6. OBIECTIVE PE TERMEN MEDIU ŞI SCURT 

 

 Stabilirea strategiei de dezvoltare a facultăţii; 

Realizat 

 Reevaluarea şi reacreditarea tuturor specializărilor; 

Realizat 

 Reorganizarea şi acreditarea masterelor profesionale existente; 
Realizat 

 Introducerea unor metode de predare moderne, atractive şi eficiente; 
Realizat 

 Îmbunătăţirea structurii şi conţinutului ştiinţific al proiectelor de licenţă; 
Realizat 
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 Actualizarea site-ului facultăţii şi dezvoltarea unei biblioteci virtuale; 
Realizat parțial. Nu s-a reușit dezvoltarea bibliotecii virtuale. 

 Organizarea anuală a acţiunii „Zilele porţilor deschise la Facultatea de Mecanică”, la care vor fi 
invitaţi elevi din liceele din Galaţi; 

Realizat 

 Includerea în oferta educaţională a unor discipline impuse de realitatea dezvoltării economico-
industriale regionale; 

Realizat 

 Creşterea vizibilităţii facultăţii, pe direcţia 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 studenţii Facultăţii de Mecanică; 

Realizat 

 Organizarea de reţele şi parteneriate 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; 

Realizat 

 Amenajarea unor spaţii de socializare, unde cadrele didactice pot să-şi petreacă pauzele dintre 

cursuri şi de prânz. 
Realizat parțial. Lipsa spațiului nu a permis realizarea obiectivului la toate departamentele. 

 

 7. DIRECŢII DE ACTIVITATE 
 

 7.1. Direcţia didactică 

 

 Adaptarea specializărilor acreditate la noile cerinţe impuse de dezvoltarea economico-

industrială regională; 
Realizat 

 Formarea unei serii de predare într-o limbă de circulaţie internaţională, pentru a răspunde 
afirmativ solicitărilor de studii venite din străinătate; 

Neralizat. Nu au fost studenți straini. 

 Actualizarea programelor analitice, astfel încât absolvenţii noştri să dobândească competenţele 

cerute pe piaţa muncii de către angajatori; 
Realizat 

 Armonizarea planurilor de învăţămînt şi a programelor analitice cu cele existente în 
comunitatea europeană; 

Realizat 

 Analiza programelor analitice din oferta educaţională a facultăţii, pentru a evita reluarea unor 
subiecte, deja, predate şi pentru o mai bună corelare a acestora; 

Realizat 

 Dezvoltarea de cursuri noi şi reactualizarea cursurilor existente; 

Realizat 

 Elaborarea proiectelor de an şi de licenţă în regim de co-tutelă, cu sprijinul colaboratorilor din 

companii; 
Realizat parțial. Nu s-a reușit elaborarea unor proiecte de an în regim de co-tutelă. 
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 Crearea şi dezvoltarea continuă a unei baze de date accesabile online, care să conţină informaţii 
despre temele proiectelor de licenţă şi de disertaţie (titlul temei, autorul, conducătorul ştiinţific, 

programul de studii, rezumatul proiectului şi data susţinerii); 
Realizat 

 Modernizarea sălilor de curs, laborator şi seminar; 

Realizat parțial. Procesul de modernizare continuă cu susținerea conducerii UDJG. 

 Înscrierea urgentă în RNCIS (Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior) a 

grilei 2 şi a planurilor de învăţământ pentru toate programele de studii derulate de Facultatea de 
Mecanică; 

Realizat 

 Sprijinirea promovării colegilor care îndeplinesc criteriile de promovare impuse de MECTS; 

Realizat 

 Perfecţionarea cadrelor didactice şi sprijinirea mobilităţilor acestora; 

Realizat 

 Obiectivitate, corectitudine şi transparenţă în evaluarea studenţilor; 
Realizat 

 Modificarea criteriilor de promovabilitate a studenţilor; 
Realizat 

 Dinamizarea procesului de predare – însuşire - evaluare de cunoştinţe, astfel încât accentul să 
fie pus pe aplicarea creativă şi originală a cunoştinţelor dobândite şi nu pe reproducerea 

acestora; 
Realizat 

 Fundamentarea predării pe principiul învăţării active şi interactive şi introducerea evaluării 
bazate pe competenţe dobândite; 

Realizat 

 Organizarea unor întâlniri între angajatori, cadre didactice din Consiliul Facultăţii şi studenţi; 
Realizat 

 Organizarea unor întâlniri între absolvenţii şi studenţii Facultăţii de Mecanică; 
Realizat 

 Organizarea concursului profesional regional Mihai Honorius Teodorescu pentru elevii din 
clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a din învăţământul preuniversitar; 

Realizat 

 Operaţionalizarea activităţii de tutoriat desfăşurate de cadrele didactice; 

Realizat 

 Transparenţă şi echilibru în întocmirea statelor de funcţii ale departamentelor; 

Realizat 

 Orientarea politicii de angajare către absolvenţii de excepţie. 

Realizat 
 

 7.2. Direcţia de cercetare ştiinţifică  
 

 Stabilirea direcţiilor de cercetare, ale domeniilor de competenţă şi expertiză ale colectivelor de 
cercetare din cadrul facultăţii; 

Realizat 

 Dezvoltarea activităţii de cercetare în cadrul centrelor de cercetare ale facultăţii; 

Realizat 

 Înfiinţarea unor posturi de cercetare la departamentele care pot justifica necesitatea angajărilor 

de acest tip; 
Realizat 

 Organizarea unor întâlniri, de tipul meselor rotunde, între doctoranzi şi cercetători, în prezenţa 
unui profesor-mediator şi a colegilor; 

Realizat 
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 Organizarea semestrială a manifestării Cercetări, realizări, perspective, în cadrul cărora 
cadrele didactice din facultate sau invitaţi din ţară sau din străinătate vor prezenta aspecte şi 

rezultate ale activităţii de cercetare pe care o desfăşoară; 
Realizat 

 Sprijin pentru apariţia Analelor Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi - Fasciculele 

Facultăţii de Mecanică; 
Realizat 

 Sprijin pentru organizarea anuală a Sesiunii ştiinţifice studenţeşti Anghel Saligny şi premierea 
studenţilor cu rezultate deosebite în activitatea profesională; 

Realizat 

 Creşterea vizibilitătii şi mediatizarea realizărilor membrilor facultăţii. 

Realizat 
 

 7.3. Direcţia de relaţii cu studenţii 
 

 Favorizarea şi orientarea dezvoltării personale a studenţilor către o mai mare autonomie, 
originalitate, creativitate şi capacitate de comunicare; 

Realizat 

 Încurajarea învăţării limbilor străine într-un context de actualitate, de percepere a specificului 

cultural şi de comunicare; 
Realizat 

 Iniţierea unui set de politici de afirmare pentru categoriile de studenţi care sunt considerate clar 
defavorizate; 

Realizat 

 Stabilirea unor acorduri cadru cu angajatorii tradiţionali din zonă, în vederea introducerii 
internship-ului pentru studenţi, ca mijloc eficient şi echitabil de asigurare a unui plasament pe 

piaţa muncii; 
Realizat 

 Introducerea sistemului de voluntariat numit „Buddy students” pentru studenţii boboci şi pentru 
studenţii ERASMUS, prin care aceştia pot beneficia de mentorare şi ajutor de la studenţi din 

ani mai mari; 
Realizat 

 Dezvoltarea performanţelor profesionale şi ştiinţifice ale absolvenţilor de masterat; 

Realizat 

 Orientarea profesională a studenţilor în funcţie de abilităţi şi competenţe; 

Realizat 

 Acordarea unei atenţii deosebite practicii studenţilor; 

Realizat 

 Dezvoltarea sistemului de burse private; 

Realizat 

 Introducerea unui sistem modular în programele universitare, în special în cele de masterat; 

Realizat 

 Flexibilizarea procedurilor ERASMUS şi eficientizarea maximă a sistemului de credite 

transferabile; 
Realizat 

 Sprijin instituţionalizat acordat studenţilor prin Departamentul de Consiliere şi Orientare în 

Carieră a Studenţilor pentru activitatea universitară curentă, participare la concursuri şi 
manifestări profesionale, consiliere în carieră. 

Realizat 
 

 7.4. Direcţia organizatorică 
 

 Transparenţă decizională şi fluidizarea informaţiei; 
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Realizat 

 Organizarea lunară a şedinţelor Consiliului Facultăţii; 

Realizat 

 Întâlniri săptămânale ale membrilor echipei de conducere a facultăţii; 
Realizat 

 Întâlniri la două săptămâni cu directorii de departamente; 
Realizat 

 Întâlniri bianuale cu toţi colegii din departamente; 
Realizat parțial. Nu au avut loc întâlniri cu aceeași frecvență în toate departamentele. 

 Respectarea riguroasă a planificării activităţilor didactice (orarelor) facultăţii; 
Realizat 

 Stabilirea atribuţiilor personalului TESA; 
Realizat 

 Prezentarea raportului de autoevaluare în faţa membrilor Consiliului Facultăţii şi evidenţierea 
poziţiei ocupate de Facultatea de Mecanică în clasamentul facultăţilor din cadrul universităţii; 

Realizat 

 Înfiinţarea Asociaţiei Absolvenţilor Facultăţii de Mecanică din Galaţi - AAFMG; 

Realizat. Înfiinţată prin sentinţa civilă nr. 623/29.03.2012 - Judecătoria Galaţi. 

 Susţinerea acţiunii de casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar degradate fizic şi 
depăşite moral. 

Realizat 
 

 7.5. Direcţia cooperării internaţionale 
 

 Amplificarea acţiunilor comune de cooperare şi colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil 

din Europa, prin invitarea unor cadre didactice de prestigiu din universităţi Europene, pentru 
susţinerea de misiuni didactice în regim de visiting professor; 

Realizat 

 Încurajarea cadrelor didactice şi a cercetătorilor pentru accederea la fonduri destinate 
mobilităţilor internaţionale, activităţilor de predare, cercetare şi instruire cu o durată mai mare 

de un semestru;  
Realizat 

 Asigurarea tuturor condiţiilor de rezervare a posturilor deţinute în statele de funcţii ale 

departamentelor facultăţii, pe toată durata stagiului efectuat în străinătate; 
Realizat 

 Amplificarea schimbului internaţional de studenţi, în paralel cu demararea unor programe de 
reciprocitate între instituţiile de cercetare şi învăţământ superior; 

Realizat 

 Încurajarea mobilităţilor studenţeşti cu durată de minimum trei luni (atât a celor de tip 

outgoing, dar mai ales a celor de tip incoming). 
Realizat parțial. Mobilităși foarte puține și nu pe durata a trei luni. 

 
 7.6. Direcţia parteneriatelor cu alte instituţii şi companii 
 

 Parteneriat cu departamente de profil din instituţii de învăţământ superior internaţionale; 
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 
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 Parteneriate cu organizaţii non-guvernamentale; 
Realizat 

 Parteneriate public-private pentru obţinerea de sponsorizări. 
Realizat 
 

 7.7. Direcţia 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 regiunea S-E; 

Realizat 

 Reactualizarea Ofertei Educaţionale a facultăţii; 

Realizat 

 Reactualizarea pliantului de prezentare a facultăţii în limbile română şi engleză;  

Realizat 

 Întâlniri între studenţii şi absolvenţii de succes ai Facultăţii de Mecanică. 

Realizat 
 
 7.8. Direcţia interrelaţionării cu societatea  

 

 Realizarea de parteneriate cu instituţii culturale şi de artă locale, regionale, naţionale şi 

internaţionale; 
Realizat 

 Organizarea unei tabere de sculptură în Campusul din str. Domnescă nr. 111; 
Realizat în lunile iulie- august 2012. 

 Organizarea unor serate culturale; 
Realizat parțial. Frecvența nu a fost cea dorită. 

 Promovarea activităţilor sportive pentru susţinerea unei culturi a comunităţii (în cadrul căreia 
se dezvoltă abilităţile de lucru în echipă, simţul responsabilităţii şi spiritul de sociabilitate); 

Realizat 

 Promovarea responsabilităţii ecologice. 
Realizat 

  
 

 8. CONCLUZII 

 

În viziunea mea, actul managerial trebuie să fie transparent, ferm, principial, obiectiv, 

echidistant şi democratic 
Oricât de elaborat şi bun ar fi un plan managerial, acesta nu poate fi aplicat cu succes decât 

dacă este acceptat şi implementat de întreaga comunitate a facultăţii. 
 
 

 
 

 
Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU 
 

8 martie 2012 
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Epilog  

 

Mandatul 2012-2016 nu a fost deloc ușor dar, împreună cu membrii comunității academice ți 

studenții din facultatea noastră, am reuțit să facem acțiuni și lucruri deosebite, am reușit să consolidam 
brandul facultății noastre, fapt pentru care doresc să mulțumesc tuturor pentru susținere, încredere, 
atașament și pentru sfaturile primite. 

Deși, reunirea Facultății de Mecanică cu Facultatea de Ingineria Materialelor și a 

Mediului, care a avut loc la 1 octombrie 2014 nu a fost un obiectiv al mandatului meu, acțiunea a 

reprezentat un pas către normalitate, rezultat în urma voinței majorității cadrelor didactice din 

ambele facultăți și mai ales impus de realitatea de pe piața forței de muncă, economică, 

administrativă și nu în ultimul rând din perspectiva dezvoltării viitoare  a noii entități, Facultatea 

de Inginerie. 

 Experiența acumulată, proiectele începute precum și cele care doresc să le implementez, mă 

determină să candidez pentru un nou mandat de decan și să vă invit ca împreună să acţionăm pentru 
viitorul Facultății de Inginerie şi al fiecăruia dintre noi, cei care dorim să facem parte din acest viitor. 

 

Împreună putem construi, împreună putem performa, împreună ne putem bucura! 
 

        Cătalin Fetecău 
 
 

29 Februarie 2016 
 

 


