
Raport de activitate 

S. l. dr. ing. Marian RĂDUCU – prodecan  cu responsabilităţi în activitatea didactică şi relaţiile cu studenţii 

 

 

I. Coordonează activitatea de asigurare a calităţii procesului de învăţământ şi urmăreşte activitatea de doctorat 

 

a) Prodecanul 1 a coordonat autoevaluarea şi evaluarea cadrelor didactice de către: studenţi, colegi şi directorul DECIE 

pentru cadrele didactice prezentate în tabelul de mai jos. 
 

Tabel nominal cu cadrele didactice evaluate în perioada 2012-2014 
Nr. 

crt. 

Departamentul Electronică, Calculatoare şi 

Inginerie Electrică 

Anul 

2012 2013 2014 

1 Prof. dr. ing. Lita Ioan x   

2 Prof. dr. ing. Ionita Silviu   x 

3 Conf. dr. ing. Chita Monica Anca  x  

4 Conf. dr. ing. Cazacu Dumitru  x  

5 S.l. dr. ing. Raducu Marian x x  

6 S.l. dr. ing. Iana Vasile Gabriel  x  

7 S.l. dr. ing. Savulescu Corina   x 

8 S.l. dr. ing. Ionescu Laurentiu  x  

9 S.l. dr. ing. Mazare Alin Gh.  x  

10 S.l. dr. ing. Anghelescu Petre  x  

11 S.l. dr. ing. Oproescu Mihai   x 

12 S.l. dr. ing. Stoica Constantin   x 

13 S.l. dr. ing. Constantinescu Luminita   x 

14 S.l. dr. ing. Iorgulescu Mariana   x 

15 S.l. dr. ing. Beloiu Robert Cristian   x 

16 S.l. dr. ing. Alexandru Magdalena Emilia   x 

17 S.l. dr. ing. Enescu Florentina Magda  x  

18 As. drd. ing. Cioc Ion Bogdan   x 

19 As. drd. ing. Berechet Alin   x 

20 As. dr. ing. Bîrleanu Florin Marian  x  

 

b) Prodecanul 1 a coordonat evaluarea disciplinelor prezentate în tabelul de mai jos 

 
Discipline evaluate în anul universitar 2011-2012 

Nr. 

crt. 

Specializarea Disciplina Titular curs 

1 EA+RST II Dispozitive electronice S. l. dr. ing. M. Răducu 

2 EA+RST III Comunicaţii analogice şi digitale Prof. univ. dr. ing. I. Liţă 

 
Discipline evaluate în anul universitar 2012-2013 

Nr. 

crt. 

Specializarea Disciplina Titular curs 

1 EA+RST I Informatică aplicată S. l. dr. ing. M. R. Teodorescu 

2 EA+RST II Teoria transmisiunii informaţiei S. l. dr. ing. C. Săvulescu 

3 EA+RST III Circuite integrate analogice S. l. dr. ing. I. Bostan 

4 C I Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare Prof. dr. ing. Al. Ene 

5 C III Prelucrare grafică S. l. dr. ing. P. Anghelescu 

6 EM II Teoria câmpului electromagnetic Prof. dr. ing. N. Voicu 

7 EM III Acţionări electrice S. l. dr. ing. R. Beloiu 

8 EM III Maşini electrice S. l. dr. ing. M. Iorgulescu 

9 EM IV Interfeţe şi achiziţii de date Conf. dr. ing. E. Diaconescu 

10 EM IV Sisteme electromecanice S. l. dr. ing. C. Stoica 

 

II. Urmăreşte îndeplinirea cerinţelor referitoare la sistemul de evaluare a studenţilor si cadrelor didactice 

 

La finalul fiecărui an universitar, toate cataloagele au fost verificate de Decan. Erorile găsite au fost corectate de către 

cadrele didactice care au completat catalogul. A fost întocmit un proces verbal cu erorile semnalizate de Decan. 

 

III. Urmăreşte desfăşurarea procesului de învăţământ şi propune spre analiza Decanului problemele rezultate din 

controlul direct sau din analizele efectuate la nivelul departamentelor 

 



În perioada mai 2012 – iunie 2014 au fost efectuate verificări periodice ale procesului didactic, constatările fiecărei 

verificări fiind notate într-o fişă specifică. S-au verificat atât activităţile de predare cât şi cele de verificare finală. Fişele 

de verificare au fost prezentate Decanului şi s-a întocmit un proces verbal pentru fiecare semestru/sesiune de evaluare 

finală.  

 

IV. Supune aprobării Consiliului Facultăţii scoaterea la concurs a posturilor didactice în funcţie de strategia de 

dezvoltare şi de posibilităţile financiare ale facultăţii, în urma propunerilor de la nivelul departamentului 

 

În anii universitari 2012/2013 şi 2013/2014 au fost scoase la concurs, la propunerea DECIE, următoarele posturi 

didactice: 

- conf. 16, as. 56 şi as. 58 (2012/2013); 

- as. 49 (2013/2014). 

Prodecanul 1 a coordonat activităţile incluse în desfăşurarea concursurilor: descriere posturi, informare comisie 

concurs, postare anunţuri la avizier şi pe site FECC etc. 

 

V. Coordonează activitatea de întocmire a dosarelor de evaluare/ acreditare a programelor de studiu 

 

În anul universitar 2013/2014 au fost întocmite dosare de evaluare/acreditare pentru următoarele programe de studii: 

- Electromecanică 

- Reţele şi software pentru telecomunicaţii 

- Electronică aplicată 

- IESI 

-SECPI. 

 

La aceste dosare, prodecanul 1 a contribuit direct prin întocmirea următoarelor anexe: 

II.1.7.1 Estimare financiara (EM, RST, EA, IESI şi SECPI) 

II.2.B.8 Sinteză chestionare absolvenţi licenţă (EM, RST, EA)  

II.2.B.9 Sinteza chestionare studenţi (EM, RST, EA) 

II.2.B.10 Sinteza-centrare pe student a metodelor de învăţare (RST, EA) 

II.2.C.5 Procedura privind evaluarea pregătirii studenţilor (RST, EA) 

II.2.C.7 Tabel centralizator chestionare studenţi (RST, EA) 

II.2.C.8 Raport nr. CD – studenţi (RST, EA) 

II 1.2.1 (RST, EA, IESI şi SECPI) 

II 1.2.2 (RST, EA, IESI şi SECPI) 

II 1.2.3 (RST, EA, IESI şi SECPI) 

II 1.2.4 (RST, EA, IESI şi SECPI) 

II.1.4.3_Analize promovare studenţi (RST, EA) 

II. 2.C.16 Burse studenţi (EM) 

 

Pentru vizitele ARACIS la programele de studii: RST şi EA, prodecanul 1 a întocmit Anexa 1. 

 

VI. Coordonează activităţile didactice de formare continuă; 

 

Prodecanul 1 a întocmit lista cu necesarul de formare continuă pentru ultimii 2 ani universitari şi a urmărit desfăşurarea 

activităţilor de formare continuă. 

 

VII. Asigură buna desfăşurare a concursurilor avizate de Consiliul Facultăţii (promovare, angajare, burse, etc.) 

referitoare la cadrele didactice  

 

 Prodecanul 1 a coordonat, din partea FECC, concursurile de promovare a cadrelor didactice din anii 2012 şi 

2013. 

 

VIII. Coordonează activităţile de întocmire a planurilor de învăţământ 

 

 Prodecanul 1 a participat ca membru în Comisia de întocmire a planurilor de învăţământ. Coordonarea 

întocmirii planurilor de învăţământ a fost făcută de DECAN. 

 

 



IX. Coordonează activitatea de întocmire a statelor de funcţiuni ale departamentelor 

 

Prodecanul 1 a realizat toate documentele dosarului pentru statul de funcţiuni pentru programele de studii: EA, RST, 

IESI şi SECPI pentru ultimii doi ani universitari. Întocmirea statului de funcţii este în atribuţia Directorului DECIE. 

 

X. Coordonează activitatea didactică susţinută în facultate de către cadre didactice ale altor facultăţi/departament 

 

Prodecanul 1 a întocmit comenzile pentru statele de funcţii către facultăţi din Universitatea din Piteşti, la programele de 

studii: EA, RST, IESI şi SECPI. 

 

XI. Coordonează, împreună cu seful de departament(e) si responsabilii de programe de studii, susţinerea examenelor de 

licenţă/disertaţie (inclusiv elaborarea şi repartizarea temelor) 

 

Prodecanul 1 a colaborat la organizarea examenelor de diplomă/disertaţie din ultimii doi ani universitari. 

 

XII. Coordonează planificarea examenelor de an 

 

Prodecanul 1 a coordonat şi verificat planificarea la secretariatul FECC a examenelor din ultimii doi ani universitari.  

 

XIII. Coordonează stabilirea şi planificarea examenelor de diferenţă 

 

Prodecanul 1 a realizat toate echivalările pentru reînmatriculare pentru ultimii doi ani universitari, stabilind examenele 

de diferenţă. 

 

XIV. Controlează modul de desfăşurare a activităţilor didactice 

 

Prodecanul 1, împreună cu membrii Biroului Consiliului Facultăţii, a efectuat verificări ale activităţilor didactice. 

Documentele rezultate din aceste verificări se găsesc la Decanat. 

 

XV. Organizează si urmăreşte procesul de admitere la facultate 

 

Prodecanul 1 a fost membru în Comisia de Admitere a FECC în ultimii 2 ani şi a contribuit direct la organizarea şi 

verificarea activităţilor desfăşurare la admitere la facultate. 

 

XVI. Avizează îndrumători de ani si coordonează activitatea acestora 

 

Prodecanul 1 a colaborat direct cu îndrumătorii de an în desfăşurarea unor activităţi: consultarea studenţilor în vederea 

stabilirii disciplinelor opţionale, evaluarea cadrelor didactice de către studenţi, optimizarea planificării examenelor, 

organizarea practicii studenţilor etc. 

 

 

XVII. Coordonează activitatea de întocmire a orarului pe facultate 

 

Prodecanul 1 a colaborat direct cu responsabilul de orar pentru corectitudinea şi optimizarea orarului.  

 

 

XVIII. Organizează activităţi consacrate promovării imaginii facultăţii în comunitate şi promovează acţiuni de 

marketing educaţional dedicate recrutării de candidaţi (Zilele Porţilor Deschise, vizite în licee, panouri de admitere, 

materiale publicitare, deschiderea anului universitar, Ghidul studentului, pliante ale facultăţii, afişe, etc.) 
 

Prodecanul 1 a coordonat acţiunea de vizite în licee în anii 2012, 2013 şi 2014, personal promovând oferta educaţională 

la liceele din Curtea de Argeş. De asemenea a coordonat Ziua Porţilor Deschise din anii universitari 2012/2013 şi 

2013/2014, acţiune care s-a bucurat de o participare numeroasă din parte elevilor din liceele argeşene. 

Prodecanul 1 a contribuit direct la realizarea materialelor publicitare, a pliantelor pentru FECC şi a Ghidului 

studentului în anii 2013 şi 2014. 

 

Liceele vizitate de cadrele didactice ale FECC au fost: 



Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu”, Grup Şcolar „Astra”, Grup Şcolar de Industrializarea Lemnului, Colegiul 

Naţional Liceal „Zinca Golescu”, Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima”, Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu”, Grup Scolar 

„Mihai Viteazul”, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”, Colegiul Naţional Liceal „Alexandru  Odobescu”, Grup 

Şcolar Construcţii de Maşini „Dacia”, Liceul Teoretic „Ion Barbu”, 

Colegiul Naţional „Vlaicu Vodă”, Grup Şcolar „Ferdinand I”, Grup Şcolar Agricol „Constantin Dobrescu”, Grup 

Şcolar Agricol Costeşti, Liceul Teoretic Costeşti, Grup Scolar Construcţii de Maşini Colibaşi. 

 

Prodecanul 1 a realizat o prezentare pe suport electronic a specializărilor din FECC, care a fost inclusă în 

prezentarea Universităţii din Piteşti realizată de dl. lector dr. NISTOR Gheorghe. CD –urile cu această prezentare au 

ajuns la absolvenţii de liceu din judeţul Argeş, promoţia 2012. 

 

XIX. Aplică Ghidul studentului, Regulamentul burselor studenţeşti şi deciziile Rectoratului, propunând lista studenţilor 

care beneficiază de burse sau de alte forme de sprijin, inclusiv burse de studiu externe 

 

Prodecanul 1 a coordonat activitatea de atribuire a burselor de merit, burselor sociale, burselor sociale ocazionale 

precum şi a burselor oferite de Consiliul Local Piteşti, Consiliul Judeţean Argeş şi Consiliul de Administraţie al UPIT. 

De asemenea a făcut parte din Comisia de atribuire a burselor ERASMUS pentru cadre didactice şi pentru studenţi. 

 

XX. Coordonează activitatea de orientare profesională a studenţilor prin organizarea de concursuri profesionale si 

sesiuni ştiinţifice studenţeşti, întruniri ale studenţilor cu firme de specialitate 

 

Prodecanul 1 a colaborat la organizarea Sesiunii ştiinţifice studenţeşti şi a fazei locale a Concursului profesional 

studenţesc „Tudor Tănăsescu” (secţiunea CIA) din anii 2012, 2013 şi 2014. De asemenea a colaborat la organizarea de 

întâlniri între studenţi şi firme de specialitate în vederea efectuării de stagii de practică sau angajare (Institutul de 

Tehnologii Avansate al Armatei, Vodafone, Orange, Continental Automotive Systems Sibiu, Lear, OSF Global 

Service, Tehnovolt etc.) 

 

XXI. Analizează periodic rezultatele profesionale obţinute de studenţi şi informează Decanul cu privire la aceste 

rezultate 

 

Prodecanul 1 a realizat în anii universitari 2012/2013 şi 2013/2014, pentru primul semestru, statistici ale rezultatelor 

obţinute de studenţi în sesiunile de evaluare, acestea fiind prezentate atât Decanului cât şi membrilor DECIE în 

şedinţele de departament. Aceste statistici pot fi consultate la Decanat. 

 

XXII. Coordonează activitatea de practică productivă/tehnologică de specialitate a studenţilor 

 

Prodecanul 1 a coordonat activitatea de practică în colaborare cu responsabilul de practică din FECC şi îndrumătorii de 

an. Au fost încheiate numeroase convenţii de practică cu firme din judeţele: Argeş, Vâlcea, Sibiu etc. Aceste convenţii 

pot fi consultate la secretariatul FECC. 

 

 

XXIII. Coordonează activităţile sociale pentru studenţi (cămin, cantină, burse, ajutoare sociale, tabere studenţi, etc.) 

 

Prodecanul 1 a coordonat activităţile sociale cu studenţii, rezolvând problemele legate de cămin, burse, ajutoare 

sociale. De asemenea a coordonat activitatea de atribuire a taberelor pentru studenţi în anii 2012, 2013 şi 2014. 

 

 

XXIV. Organizează deschiderea anului universitar şi a manifestărilor de absolvire. 

 

Prodecanul 1 a colaborat la organizarea deschiderii anului universitar şi a manifestărilor de absolvire, pe perioada 

mandatului. 

 

XXV. Realizează o baza de date cu toate rapoartele privind activitatea didactica si urmăreşte actualizarea informaţiilor 

de pe pagina web a facultăţii. 

 

Prodecanul 1 a monitorizat actualizarea informaţiilor pe pagina web a FECC şi a contribuit la realizarea bazei de date 

cu rapoarte privind activitatea didactică. 

 



 

 

Alte activităţi 

 

August 2012 

Participarea în comisia de acordare a gradului didactic II pentru cadre didactice cu specializarea Electronică Aplicată 

(prof. dr. ing. Ioan LIŢĂ, conf. univ. dr. ing. OPREA Ştefan şi s.l. dr. ing. Marian RĂDUCU) 

 

August 2013 

Participarea în comisia de acordare a gradului didactic II pentru cadre didactice cu specializarea Electronică Aplicată 

(s. l. dr. ing. Marian RĂDUCU, s. l. dr. ing. Ionel BOSTAN, s. l. dr. ing. Mihai OPROESCU) 

 

Mai 2012 

Realizarea unei acoperiri a sălilor de curs, seminar şi laborator din corpurile T, A şi D cerute de conducerea 

Universităţii din Piteşti în scopul optimizării utilizării spaţiilor de învăţământ 

 

Mai 2012 

Organizarea „Cupei FECC la fotbal”, la care a participat şi echipa cadrelor didactice. 

 

Mai 2013 

Organizarea unui meci de fotbal cu Facultatea de Matematică-Informatică 

 

Aprilie 2012 

Participarea la  „Ziua mondială Pământului” organizată de Universitatea din Piteşti, ocazie cu care cadrele didactice şi 

studenţii FECC au plantat pomi. 

 

Mai 2012 

Participarea la „Simfonia Lalelelor” împreună cu o echipă de studenţi ai FECC. 

 

Mai 2012 

Audit repartizare burse sociale în anul univ. 2011/2012. 

 

Iulie 2012 

Realizarea unei acoperiri financiare estimative pentru FECC în anul univ. 2012/2013. 

 

Septembrie 2013 

Realizarea unei acoperiri financiare estimative pentru FECC în anul univ. 2013/2014. 

 

Septembrie 2012 

Elaborarea unei liste de dotări, lucrări de întreţinere şi materiale pentru anul univ. 2012/2013. 

 

 


