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PLAN OPERAŢIONAL -2010 
 

OBIECTIVE Acţiuni, programe, activităţi Responsabil Termen 
Costuri 
estimate 

-Lei- 

Sursa de 
finanţare Observaţii 

Asigurarea performanţei didactice prin optimizarea 
procesului de formare a competenţelor. 

Conducerile catedrelor Permanent - -  

Adaptarea metodologiei proprii de practică şi 
încheierea convenţiilor de practică cu instituţii din 
mediul economic local 

Prodecan Mai 2010 - -  

Analiza fişelor de disciplină, şi a programelor analitice 
în vederea optimizării curriculare 

Şefii de catedră Feb. 2010 

Sept. 2010 

- -  
1. Didactice 

Evaluarea colegială  şi Evaluarea personalului didactic 
de către studenţi 

Responsabilul cu 
calitatea pe facultate 

Ian. 2010 

Mar. 2010 

- -  

Maximizarea valorii indicatorului de performanţă a 
cercetării IC6, la nivelul catedrelor 

Şefii de catedră Permanent    

Dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domenii prioritare, 
identificate la nivel naţional şi internaţional 

Decan Permanent - -  

Întocmirea documentatiei conform noilor reglementari 
si standarde de acreditare, pentru un centru de cercetare 
al facultăţii  

Directorii de centre şi 
secretarul ştiinţific 

Feb. 2010 5.000 UPIT Din regia la 
contractele de 
cercetare 

Creşterea nivelului de clasificare a Buletinului ştiinţific 
Seria Electronică şi ştiinţa calculatoarelor la categoria 
B+ 

Secretarul ştiinţific al 
facultatii 

30 Dec.2010 1.000 UPIT  

Creşterea implicării studenţilor în cercetarea ştiinţifică. 
Analiza activităţii cercurilor  stiintifice studentesti. 

Birourile de catedră Permanent - -  

2. Cercetare 
ştiinţifică 

Organizarea conferinţei cercurilor ştiinţifice studenţeşti Secretar ştiinţific Mai 2010 3.000 UPIT şi  

sponsori 
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Modernizarea laboratoarelor didactice pentru 
programul de studii de licenta Retele si software de 
telecomunicatii 

 

Şeful Catedrei de 
Electronica si 
Calculatoare  

Titularii disciplinelor din 
planul de invatamant  

Dec. 2010 50.000 

 

 

UPIT, 
Contracte de 
cercetare, 

Sponsorizari, 

Parteneriate 
cu companii 
din domeniu 

 

Întocmirea dosarului pentru autorizare provizorie a 
specializării de licenţă Electronica Aplicata pentru 
functionare la filiala din Râmnicu Vâlcea. 

Şeful Catedrei de 
Electronica si 
Calculatoare 

Conducerea facultăţii 

Mar. 2010 Taxa 
ARACIS 

UPIT  

 

Obţinerea spaţiilor în corpurile noi ale universităţii, 
inclusiv pentru laboratoare de specialitate didactice si 
de cercetare. 

 

Conducerea facultăţii Permanent - - La Piteşti şi la 
Rm. Vâlcea 

 

Imbunatatirea sistemului de colectarea a opiniei 
studenţilor si intarirea colaborarii cu asociatiile 
studentesti.  

 

Conducerea facultăţii Permanent - - Cu sprijinul 
reprezentantilor 
asociaţiilor 
studenţeşti 

Organizarea si desfasurarea şedinţelor de informare cu 
studenţii, organizate pe ani de studiu. 

Conducerea facultăţii Apr. 2010 

Dec. 2010 

- -  

 

Implementarea sistemului destinat CRESTERII 
CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU CD&I PRIN 
SOLUTII TIC AVANSATE in cadrul Universitatii din 
Pitesti. 

Decan- director de 
proiect 

Secretarul stiintific al 
facultatii 

Dec. 2010 400.000 POSCCE-
A2-O2.2.4-
2009-3 

In cooperare cu 
toate facultatile 
din universitate 

3. Administrative 
şi în comunitatea 

academică 

Optimizarea programului orar pentru studenţi Prodecan Feb. 2010 

Sept. 2010 

- - - 
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Menţinerea, dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor de 
colaborare cu alte organizaţii europene şi internaţionale 
ce au ca scop principal educaţia universitara 

Conducerea facultăţii Permanent - - În special 
acorduri 

ERASMUS 

Organizarea conferinţei internaţionale SIITME 2010 la 
Pitesti, in parteneriat cu Universitatea Politehnica 
Bucuresti 

Biroul Catedrei de 
Electronică şi 
Calculatoare 

Sept. 2010 10.000 MECI, 
contracte de 
cercetare, 
alte surse 

 

Valorificarea parteneriatelor existente cu unităţi de 
învăţământ din sistemul preuniversitar 

Conducerea faculăţii Permanent - - Prezentarea 
facutăţii 

Organizarea vizitelor de prezentare a ofertei 
educaţionale a facultăţii  în licee. 

Conducerea facultăţii Ian.-Apr. 2010 - -  

Recrutarea şi implicarea cadrelor didactice din 
facultate pentru activităţi de formare continuă 

Conducerea facultăţii Permanent - -  

Organizarea conferintei internaţionale TPE 2010 (editia 
a 6-a), in parteneriat cu cinci institutii din strainatate. 

Conducerea facultăţii Iulie. 2010 - - Pe bază de 
protocol 

internaţional 

4. Relaţia cu 
mediul extern 

Asigurarea vizibilităţii cercetării ştiinţifice şi a ofertei 
educaţionale pe pagina web a facultăţii 

Secretar ştiinţific Permanent - -  

 
 
 

DECAN, 
 

Prof.univ.dr.ing. Silviu IONIŢĂ 
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