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Obiectivul / Acţiuni, programe, proiecte 

preconizate pentru îndeplinirea obiectivului 

Indicatori de 

evaluare a gradului 

de realizare 

Responsabil Termen Stadiu 

Obiectivul specific nr.1: Promovarea şi aplicarea unui stil de management orientat spre performanţă, favorabil 

dezvoltării resursei umane a DIEn, prin următoarele acţiuni: 

1.1. Dezbaterea şi aprobarea în C-DIEn a PO pentru 

anul 2018, adaptat la necesităţile de îmbunătățire a 

calităţii proceselor educaţionale, de cercetare şi 

administrative; afişarea pe site-ul DIEn. 

Plan Operaţional C-DIEn 
Martie 

2018 
realizat 

1.2. Analiza trimestrială a stadiului îndeplinirii 

acţiunilor incluse în PO 
PV de analiză DD Trimestrial realizat 

1.3. Organizarea şedinţelor C-DIEn în vederea luării 

deciziilor ce se impun în conformitate cu atribuţiile 

C-DIEn. 

PV şedinţă DD 
De regulă, 

lunar 
realizat 

1.4. Urmărirea aplicării procedurii SEAQ PE-U02 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cadrelor 

didactice şi a disciplinelor de studiu, reflectarea în 

Rapoarte de Autoevaluare, preluarea în baza de date 

şi prezentarea situaţiei în planul DIEn. 

Valori Ks, KDSS 

RC, 

CA,  

C-DIEn 

Semestrial realizat 

1.5. Urmărirea aplicării procedurii SEAQ PE-U02 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cadrelor 

didactice şi a disciplinelor de studiu (autoevaluare, 

evaluare colegială, evaluarea din partea DD), 

reflectarea în RAE şi în baza de date, prezentarea 

situaţiei în plenul DIEn 

Valori KA, KDSC, KDS 
DD,  

RC 
Anual realizat 

1.6. Prezentarea rezultatelor evaluărilor cadrelor 

didactice de către studenţi şi a disciplinelor de studiu, 

precum şi a autoevaluărilor  

Tabel cu rezultate 
RC, 

R-PW 

După 

finalizarea 

evaluărilor 

realizat 

1.7. Scoaterea la concurs a posturilor didactice în 

vederea acoperirii cu personal didactic calificat, 

titular, de bună calitate, a posturilor din statele de 

funcţii 

Post concurs DD 
Octombrie 

2018 

Nu a fost 

cazul 

1.8. Atestare de noi conducători de doctorat în 

domeniul „Inginerie Energetică” 

Nr. conducători de 

doctorat noi în IEn 

Cadrele 

didactice 

care 

îndeplinesc 

condiţiile de 

abilitare, 

DD 

Decembrie 

2018 
nerealizat 

1.9. Verificarea operaţionalizării activităţilor didactice 

efectuate de membrii DIEn. Măsuri şi sancţiuni 
PV de constatare DD Permanent realizat 

1.10. Analiza semestrială a situației execuţiei 

bugetare, în cadrul şedinţelor C-DIEn 
PV şedinţe  

DD, 

R-BVC 
Semestrial realizat 

1.11. Elaborarea Planului anual de achiziţii pentru 

anul 2018 
Plan de achiziţii DD 

Decembrie 

2018 
realizat 

1.12. Publicarea pe site-ul DIEn a ofertei actualizată 

privind programele de studii gestionate de către DIEn 
Ofertă  

DD, 

R-PW 
Permanent realizat 

1.13. Participarea la târguri de oferte/caravane 

educaţionale în vederea atragerii unui număr cât mai 

mare de candidaţi pe locurile finanţate de la buget şi 

pe cele cu taxă 

Târguri de oferte / 

caravane educaţionale 
R-PPS Iulie 2018 realizat 

1.14. Participarea la elaborarea de materiale 

promoţionale şi de ofertă academică pentru PS 

coordonate de către DIEn 

Materiale 

promoţionale 
R-PPS Permanent realizat 

1.15. Actualizarea permanentă a site-ului DIEn Site actualizat 
DD, 

R-PW 
Permanent realizat 

1.16. Traducerea informațiilor postate pe pagina web 

a DIEn în limba engleză 
Site engleză 

DD, 

R-PW 
Mai 2018 realizat 

1.17. Înființarea de programe de studii 

postuniversitare și/sau de formare continuă atestate 

de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) 

Programe de studii DD 
Decembrie, 

2018 
realizat 

1.18. Asigurarea desfășurării activității de practică în 

colaborare cu mediul socio-economic 

Convenții de 

colaborare 
DD Mai, 2018 realizat 



Obiectivul / Acţiuni, programe, proiecte 

preconizate pentru îndeplinirea obiectivului 

Indicatori de 

evaluare a gradului 

de realizare 

Responsabil Termen Stadiu 

1.19. Elaborarea unei strategii privind „Admiterea 

2018” în vederea atragerii unui număr cât mai mare 

de candidaţi pe locurile finanțate de la buget şi pe 

cele cu taxă. 

Caravane educaţionale 

 

DD 

R-PPS 

Iunie 

2018 
realizat 

1.20. Participarea la ample acțiuni de promovare a 

ofertei educaționale a facultății (Zilele Porților 

Deschise, Târguri educaționale, Vizite licee etc.) 

Participări 

 

DD 

R-PPS 

Permanent realizat 

Obiectivul specific nr.2: Promovarea unor procese de învăţământ moderne, centrate pe nevoile studenţilor, corelate cu 

cerinţele pieţei muncii şi compatibilizate cu cele europene, prin: 

2.1. Verificarea şi efectuarea compatibilizării 

Planurilor învăţământ ale programelor de studii 

universitare de licenţă, coordonate de către DIEn, cu 

Planurile de învăţământ existente la universităţi de 

referinţă din Europa şi România 

Planuri de învăţământ 

compatibilizate 

DD, 

CPS 

Aprilie 

2018 
realizat 

2.2. Evaluarea internă a programelor de studii 

(licenţă şi masterat) sub aspectul calității şi eficienţei. 

Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc 

criteriile de calitate sau / şi un minim al eficienţei 

economice 

Fişa de audit 
DD, 

CPS 
Permanent realizat 

2.3. Analiza situaţiei asigurării cu materiale 

didactice, elaborarea unui program de editare / 

actualizare în regim de urgenţă a cursurilor de 

specialitate, la disciplinele deficitare, astfel încât 

toate programele de studii să fie acoperite cu material 

bibliografic 

Manuale didactice 

DD, 

Titularii de 

discipline 

Iulie 2018 realizat 

2.4. Evaluarea şi actualizarea fişelor de discipline 
Fişe de discipline 

actualizate 

DD, 

CPS, 

Titularii de 

discipline 

Mai 2018 realizat 

2.5. Verificarea respectării obligativităţii cadrelor 

didactice de a prezenta la prima oră de curs fişa 

disciplinei şi depunerea sau reconfirmarea acesteia la 

directorul de departament 

Fişa de disciplină DD 
Septembrie 

2018 
realizat 

2.6. Verificarea existenței și actualizarea planurilor de 

învățământ în Registrul Național al Calificărilor în 

Învățământul Superior (RNCIS) 

Planuri în RNCIC DD, CPS Iulie 2018 realizat 

2.7. Analiza necesităţilor privind fondul de carte şi 

reviste de specialitate la bibliotecă, demersuri pentru 

achiziţiile necesare  

Plan de achiziţii DD 
Decembrie 

2018 
realizat 

2.8. Elaborarea RAE şi pregătirea procesului de 

evaluare externă pentru programul ISER și ISE de 

licență și pentru domeniul de master – Inginerie 

energetică 

RAE programe 

DD, 

R-PS, 

RC 

Mai, 

Septembrie 

2018 

Realizat, 

pentru 

master nu 

a fost cazul 
2.9. Încărcarea materialelor didactice pe site-ul 

departamentului. 
Materiale didactice 

DD, 

R-PW 
Iunie 2018 realizat 

2.10. Elaborarea şi afişarea la termen a temelor pentru 

lucrările de finalizare a studiilor. 
Lista cu temele afişate 

DD, 

R-PW 
Martie 2018 realizat 

2.11. Traducerea fișelor de disciplină în limba 

engleză. 
Fișe disciplină DD, CPS 

Decembrie 

2018 
realizat 

2.12. Transferul laboratorului “Hidraulică, 

Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice” într-un 

spaţiu adecvat din cadrul clădirii CNCG. 

Laborator transferat DD, ȘL Iulie 2018 realizat 

Obiectivul specific nr.3: Susținerea performanţei în cercetare-dezvoltare-inovare şi transfer tehnologic, orientarea spre 

nevoile societăţii şi racordarea la tendinţele europene, prin următoarele acţiuni: 

3.1. Întărirea cercetării ştiinţifice în domeniul 

„Energie”. 

 

 

Contracte de 

cercetare,  

Lucrări publicate 

DD, 

DCC-MPE 
Permanent realizat 

3.2. Parteneriate cu autorităţile locale şi regionale 

pentru dezvoltarea de proiecte comune, adresate 

comunităţii. 

Acord de parteneriat DD Permanent realizat 



Obiectivul / Acţiuni, programe, proiecte 

preconizate pentru îndeplinirea obiectivului 

Indicatori de 

evaluare a gradului 

de realizare 

Responsabil Termen 

 

3.3. Actualizarea bazei de date privind infrastructura 

de cercetare existentă la nivelul DIEn, stabilirea 

priorităţilor  de dezvoltare pentru o cercetare 

performantă şi eficientă 

Bază de date DCC-MPE Iunie 2018 realizat 

3.4. Elaborarea de proiecte pentru finanţarea CC-

MPE, din programele naţionale şi internaţionale de 

finanţare, având ca şi destinaţie 

construcţia/reabilitarea spaţiilor şi achiziţia 

echipamentelor destinate activităţilor de cercetare, 

dezvoltare, inovare 

Proiecte de cercetare DD, DCC 

La momentul 

apariţiei 

acestei 

oportunităţi 

nu a fost 

cazul 

3.5. Pregătirea domeniului de doctorat „Inginerie 

energetică” pentru evaluarea externă, în vederea 

acreditării 

Raport CDD Iunie 2018 realizat 

3.6. Organizarea manifestării ştiinţifice „Conferinţa 

de Inginerie Energetică”  
Program CIE 2018 

Preşedintele 

comitetului 

de organizare 

Iunie 2018 realizat 

3.7. Organizarea de sesiuni ştiinţifice studenţeşti 

(SERMStudo 2018) 
Program 

CCSISEO 

Comitetul de 

organizare 

Mai 2018 realizat 

3.8. Organizarea workshop -ului studențesc 

studențesc “Creşterea eficienţei energetice la 

consumatori industriali şi casnici – Ediția a III-a” 

Program 

CCSISEO 

Comitet de 

organizare 

Octombrie 

2018 
realizat 

3.9. Organizarea Școlii de vară “Perfecționarea 

competențelor tehnice și manageriale- Ediţia a III-

a“, 

Program 

CCSISEO 

Comitet de 

organizare 

Iulie 2018 realizat 

3.10. Participarea la simpozioane studențești HD-47-

STUD (mai 2018), BACStud (octombrie 2018), 

EMING (noiembrie 2018) 

Program 

CCSISEO 

Comitet de 

organizare 

Decembrie 

2018 
realizat 

3.11. Menţinerea JSE şi preocuparea de introducere în 

noi BDI 
JSE publicat Editor şef Permanent realizat 

 
Lista abrevierilor: 

PO  - Plan Operaţional 

DD - Director Departament 

CPS - Coordonator program de studii 

CDD - Coordonator domeniu de doctorat 

DCC - Director centru de cercetare 

C-DIEn - Consiliul DIEn 

BVC - Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 

PS - Program de Studii 

RC - Responsabilul cu Calitatea la nivelul DIEn 

R-PPS - Responsabilul pentru promovarea PS 

R-PW - Responsabilul cu pagina web a DIEn 

R-BVC - Responsabilul cu BVC al DIEn 

CA - Coordonator de an (tutore) 

CC-MPE - Centrul de Cercetare „Managementul Proceselor Energetice” 

ȘL - Șef de laborator 

CCSISEO - Centrul de creație științifică și inovare a studenților energeticieni orădeni 

  

 

 

Aprobat în şedinţa C-DIEn din data de 27.02.2019. 

 

 Director departament, 

ș.l. dr. ing. Nicolae RANCOV 

 


