
Raport de activitate 
Ş.l.dr.ing. Luminiţa Mirela Constantinescu – prodecan cu responsabilităţi în activitatea de cercetare, dezvoltare 

şi inovare (prodecan 2) 
 
 
1. Centralizează şi avizează rapoartele anuale de cercetare ştiinţifică de la departament(e); 
Prodecanul 2 a realizat centralizarea rapoartelor anuale de cercetare ştiinţifică de la departament în fiecare an 
calendaristic (2012, 2013), în luna ianuarie şi iulie(pentru raportarea activităţii de cercetare la evaluarile ARACIS, 
instituţionala(2012) sau pe specializări(2013), precum şi la evaluarea EUA 2013). 
http://www.upit.ro/uploads/facultatea_ecc/Cercetare%20stiintifica/Brosuri%20de%20cercetare/Brosura%20anuala%20
a%20cercetarii%20la%20DECIE_FECC-2012.pdf , 
http://www.upit.ro/uploads/facultatea_ecc/Cercetare%20stiintifica/Brosuri%20de%20cercetare/Brosura%20anuala%20
a%20cercetarii%20la%20DECIE_FECC-2013.pdf, 
http://www.upit.ro/uploads/facultatea_ecc/Cercetare%20stiintifica/Brosuri%20de%20cercetare/Carta%20alba%20a%2
0cercetarii_Brosura%20CDI%20FECC_2013.pdf  
 
2. Centralizează activitatea de contractare pe teme de cercetare ştiinţifică; 
Prodecanul 2 a realizat centralizarea activităţii de contracte pe teme de cercetare ştiinţifică: 
http://www.upit.ro/uploads/facultatea_ecc/Cercetare%20stiintifica/FECC_1.1.a_20112016.pdf  
http://www.upit.ro/uploads/facultatea_ecc/Cercetare%20stiintifica/FECC_1.1.b_20112016.pdf 
http://www.upit.ro/uploads/facultatea_ecc/Cercetare%20stiintifica/FECC_1.3.a_20112016.pdf 
http://www.upit.ro/uploads/facultatea_ecc/Cercetare%20stiintifica/FECC_1.3.b_20112016.pdf 
 
3. Urmăreşte editarea revistelor/buletinelor ştiinţifice ale facultăţii şi promovează indexarea acestora; 
Prodecanul 2 a realizat şi câştigat un proiect pentru subvenţionarea Scientific Bulletin. Series: Electronics and 
Computer Science în vederea promovării acestuia, împreună cu redactorul şef şi editorul executiv. 
 
4. Avizează Raportul ştiinţific anual care se prezintă şi se analizează în Consiliul Facultăţii; 
Prodecanul 2 a realizat şi prezentat Raportul ştiinţific anual(2012, 2013) în Consiliul Facultăţii. 
 
5. Urmăreşte distribuirea materialelor (ghiduri, pliante, etc.) pentru promovarea imaginii facultăţii în comunitatea 
academică cu prilejul diferitelor acţiuni de participare a cadrelor didactice la conferinţe etc.; 
Prodecanul 2, împreună cu Decanul şi Prodecanul 1 au distribuit materiale (diplome, broşuri, pliante) pentru 
promovarea imaginii facultăţii în comunitatea academică cu prilejul conferinţei ECAI, a sărbătoririi a 50 de ani de 
învăţamânt superior în Piteşti, a vizitelor ARACIS, la prezentarea facultăţii în licee sau la vizitele organizate de licee în 
laboratoarele facultăţii. 
 
6. Avizează editarea broşurilor şi a materialelor de prezentare a rezultatelor de cercetare din facultate; 
Prodecanul 2 a participat la realizarea şi avizarea următoarelor materiale: Carta albă a cercetarii_Brosura CDI FECC 
2013, postere pentru participarea la Seara cercetătorilor organizată la nivelul UPIT,  postere pentru avizierele din holul 
facultăţii. Prodecanul 2 a participat la expoziţia cu produse ale cercetării de la centrul de cercetare ELECTROMET, la 
Carrefour, 2014. 
 
7. Comunică prompt personalului facultăţii toate informaţiile trimise de Prorectorul cu responsabilităţi de cercetare şi 
directorul departamentului de cercetare legate de competiţiile de proiecte de cercetare, granturi etc.;  
Prodecanul 2 a transmis promt toate informaţiie legate de competiţiile de proiecte de cercetare, granturi, conferinţe, 
simpozioane, prin e-mail sau comunicare verbală. 
 
8. Realizează propria activitate de identificare a oportunităţilor de colaborare în cercetare şi informează Decanul pentru 
concretizarea acestor acţiuni; 
Prodecanul 2 a actualizat periodic pe site-ul FECC paginile: 
- Cercetare-Noutăţi http://www.upit.ro/facultati/facultatea-de-electronica-comunica-ii-i-calculatoare/cercetare-
stiintifica-fecc/noutati-cercetare-stiintifica-fecc.html 
 
- Cercetare –Util cercetare http://www.upit.ro/facultati/facultatea-de-electronica-comunica-ii-i-calculatoare/cercetare-
stiintifica-fecc/util-cercetare.html  
 
9. Sprijină activ organizarea de manifestări ştiinţifice în facultate şi indexarea acestora în baze de date recunoscute; 



Prodecanul 2 împreună cu Decanul au participat la organizarea unui Workshop exploratoriu la Universitatea din Pitesti, 
în data de 29, 30 Noiembrie, 1 Decembrie, 2012. 
 
 
10. Urmăreşte şi avizează activitatea de evaluare a activităţilor ştiinţifice a cadrelor didactice; 
Prodecanul 2 a avizat activitatea de evaluare a activităţilor ştiinţifice a cadrelor didactice din FECC aflate în concursuri 
pentru ocuparea posturilor didactice, pentru obţinerea gradaţiilor de merit sau a unor coeficienţi de stimulare a 
activităţii de cercetare. 
 
 
11. Analizează periodic rezultatele pe linie de cercetare din facultate şi informează Decanul cu privire la aceste 
rezultate; 
Prodecanul 2 a analizat de două ori pe an rezultatele pe linie de cercetare din facultate şi a informat Decanul cu privire 
la acestea, în vederea pregatirii dosarelor de reevaluare ARACIS a specializărilor Electromecanică, Electronică 
aplicată, Reţele şi software pentru telecomunicaţii. 
 
 
12. Urmăreşte organizarea şi eficientizarea reţelei informaţionale de la nivelul facultăţii; 
Prodecanul 2 a urmărit, a făcut sesizări la nivelul facultăţii cu privire la organizarea reţelei informaţionale şi s-a 
implicat în organizarea şi realizarea anumitor pagini împreună s.l.dr.ing. C. Ştirbu: 
http://www.upit.ro/facultati/facultatea-de-electronica-comunica-ii-i-calculatoare/departamentul-de-electronica-
calculatoare-si-inginerie-electrica/programe-de-studiu-de-licenta.html  
http://www.upit.ro/facultati/facultatea-de-electronica-comunica-ii-i-calculatoare/cercetare-stiintifica-fecc.html  
http://www.upit.ro/facultati/facultatea-de-electronica-comunica-ii-i-calculatoare/imagine-facultate-fecc/brosuri.html  
http://www.upit.ro/facultati/facultatea-de-electronica-comunica-ii-i-calculatoare/oportinitati-cariera-fecc.html  
http://www.upit.ro/facultati/facultatea-de-electronica-comunica-ii-i-calculatoare/studenti-fecc/concursuri-studentesti-
fecc/sesiunea-de-comunicari-a-cercurilor-stiintifice-studentesti-fecc.html 
http://www.upit.ro/facultati/facultatea-de-electronica-comunica-ii-i-calculatoare/studenti-fecc/promotii-de-studenti-
fecc.html 
 
13. Intocmeşte toate rapoartele de cercetare solicitate de Rectorat/Minister şi avizează cuantificarea şi vizulizarea 
rezultatelor anuale ale cercetării ştiinţifice pe pagina web a facultăţii;  
Prodecanul 2 a întocmit rapoartele de cercetare solicitate de Rectorat pentru reevaluarea instituţionala ARACIS din 
2012 şi pentru evaluarea EUA 2013. 
Prodecanul 2 a realizat cuantificarea şi vizulizarea rezultatelor anuale ale cercetării ştiinţifice pe pagina web a 
facultăţii: 
http://www.upit.ro/facultati/facultatea-de-electronica-comunica-ii-i-calculatoare/cercetare-stiintifica-fecc.html  
 
 
14. Promovează colaborări de cercetare cu universităţi şi institute de cercetare naţionale şi internaţionale; 
Prodecanul 2 împreună cu Decanul a promovat colaborări de cercetare şi a realizat parteneriate cu SC ANA IMEP, SC 
Componente AUTO Topoloveni, LISA DRAEXLMAIER AUTOPART, SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL, 
ICSI - RM. Vâlcea, LEONI WSP SRL. 
Prodecanul 2 s-a implicat în organizarea de prezentări ale firmelor la facultate:  
- TECHNO VOLT s.r.l.- (prezentare de echipamente didactice si sponsorizarea FECC cu 1000RON) - 22 noiembrie 2012 
- LEONI Wiring Systems Pitesti (prezentarea firmei, propuneri stagii de practica si teme proiecte de diploma) – 27 noiembrie 2012 
- Lisa Draexlmeier- (prezentarea firmei si a oportunitatilor de angajare in cadrul Seminarului “Nevoia de pregătire practică în 
vederea adaptării studenţilor la cerinţele pieţei muncii” organizat în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/60333 cu titlul “Tranziţia 
de la statutul de student la cel de angajat prin corelarea învăţării practice în domeniul tehnologiei construcţiilor de maşini” acronim 
STUD-ACTIV.) – 8 decembrie 2012 
- SC ANA IMEP SA - martie 2014 
 
Prodecanul 2 împreună cu Decanul şi alte CD ale FECC au efectuat vizite de lucru în vederea încheierii de acorduri de 
parteneriate care prevăd activităţi de cercetare, practică a studenţilor, vizite tematice: la ICSI - Râmnicu Vâlcea(acord 
parteneriat 2013-2016), Universitatea din Târgovişte(acord parteneriat în curs de finalizare 2015-2020), SC ANA 
IMEP SA - Piteşti (acord de parteneriat 2013-2016). 
 
 



15. Sprijină activităţile suport de implicare a masteranzilor şi doctoranzilor în cercetare şi publicare a rezultatelor 
cercetărilor; 
Prodecanul 2 a sprijinit activităţile suport de implicare a masteranzilor în cercetare şi publicare a rezultatelor 
cercetărilor prin înfiinţarea unei secţiuni speciale la Sesiunea cercurilor ştiinţifice studenţeşti denumită – “Cercetări 
avansate –Master”- 2013. 
 
16. Sprijină organizarea concursurile profesionale şi manifestările ştiinţifice ale studenţilor; 
Prodecanul 2 împreună cu Decanul au organizat “Sesiunea de comunicari a cercurilor ştiinţifice studenţeşti” în anii 
2012, 2013, 2014 (program, postere, diplome, foto, centralizare rezultate şi prezentarea lor în şedinţa DECIE).  
 
 
17. Asigură buna desfăşurare a concursurilor avizate de Consiliul Facultăţii (promovare, angajare, burse, etc.) 
referitoare la cadrele didactice, avizând, atunci când este cazul, dosarul din punct de vedere al cercetării efectuate; 
Prodecanul 2 împreună cu Decanul şi cu Prodecanul 1 au asigurat buna desfăşurare a concursurilor avizate de Consiliul 
Facultăţii (promovare, angajare, burse, etc.) referitoare la cadrele didactice, avizând, de fiecare dată când a fost cazul 
dosarul din punct de vedere al cercetării efectuate (prin participarea în comisiile corespunzătoare – conform deciziilor). 
 
 
18. Avizează şi organizează, în colaborare cu responsabilul cu relaţii internaţionale de la departament şi prorectorul cu 
responsabilitati ce includ relaţiile internaţionale, vizitelor partenerilor străini (studenţi/stagiari/profesori, cu mobilitate 
avizată de departamentul de relaţii internaţionale sau prin alte tipuri de colaborări) care vin în facultate pe linie de 
cercetare; 
Prodecanul 2 a participat(pe baza deciziei) în comisii de selectare a CD sau studenţilor pentru burse Erasmus şi a 
facilitat realizarea a două stagii doctorale în laboratoare ale centrului de cercetare Electromet.  
 
 
19. Realizează o bază de date cu toate rapoartele privind activitatea de cercetare şi urmăreste actualizarea informaţiilor 
de pe pagina web a facultăţii; 
Prodecanul 2 a realizat această bază de date pe pagina web a facultăţii, după cum s-a arătat şi mai sus. 
 
 
Alte activităţi: 
 
1. Ziua mondială a Pământului  22 aprilie 2012 
- Plantare pomi, 18 aprilie 2012 
- Săptamâna verde 22-26.04.2012 – concurs de mesaje ecologice, PV 
 
2. Implicare în realizarea Raportului pentru reevaluare ARACIS a specializării de Electromecanică, coordonarea 
întocmirii conţinutului dosarului depus, realizarea anexelor ce au vizat cercetarea, cât şi 
coordonarea/realizarea/avizarea anexelor de la vizita ARACIS. 
Implicare parţială privind anexele de cercetare pentru realizarea Dosarelor de reevaluare ARACIS la specializările EA 
şi RST. 
 
3. Participare la nivel de FECC si UPIT la deschiderea noului an universitar – 2013, 2014. 
 
4. Organizare evenimente cu prilejul sarbatoririi a 50 de ani de invatamant superior in Pitesti 
FECC - program, invitatii, diplome, sedinte, brosura, paricipare – 1 nov. 2012 
Prodecanul 2 împreună cu Decanul au organizat Simpozionul ”Cercetarea ştiinţifică la Facultatea de Electronică, 
Comunicaţii si Calculatoare” şi un Moment cultural-artistic susţinut de studenţi şi cadre didactice ai FECC, 1 
nov. 2012, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de învăţământ superior în Piteşti . 56 diplome jubiliare au fost 
înmânate în cadru festiv cadrelor didactice din cadrul FECC şi din ţară, cadre didactice colaboratoare la specializările 
din cadrul FECC, pentru contribuţii deosebite la dezvoltarea învăţământului şi ştiinţei în Universitatea din Piteşti. 
 
Prodecanul 2 a coordonat grupul participant din FECC la festivităţile organizate de UPIT, din ziua de 2 nov. 
2012, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de învăţământ superior în Piteşti, a participat la festivităţile de 
acordare a Dr. Honoris Causa Principesei Margareta a României şi de acordare a diplomelor jubiliare la nivel 
UPIT. 



 
 
5. Prodecanul 2 a coordonat participarea FECC la Simfonia Lalelelor – 2012, 2013, 2014. 
 
6. Reviste, ziare 
Prodecanul 2 - persoana desemnata de FECC pentru strangerea si transmiterea lunar de materiale si informaţii 
relevante, legate de activitati didactice si nedidactice pentru a fi publicate în revista Universitaria UPIT – 2013 
Prodecanul 2 a realizat prezentarea specializărilor şi a competenţelor în ziarul Saptamâna Argeşeană (material pentru 5 
numere). 
 
7. Ca reprezentant al FECC 
Prodecanul 2 – participă la: 
- şedinţe Consiliul de Administraţie(2012, 2013, 2014) 
- festivităţi de decernare a titlului de Dr. Honoris Causa (2012, 2013) 
- înfiinţare consorţiu „ACADEMICA PLUS” (2014) 
- admitere (2012, 2013, 2014) 
 
 
30 iunie 2014 


