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I.1. DIRECȚII PRINCIPALE DE ACȚIUNE 

 
Facultatea de Cai Ferate Drumuri si Poduri este angajata în formarea profesională a 
tinerilor ca ingineri de elită, competitivi in spatiul european si mondial, usor 
integrabili pe piata muncii.  
Facultatea are in alcatuire trei departamente si mai multe centre de cercetare si 
laboratoare al caror dinamism este evident. Desi este o facultate mica, ca  numar de 
studenti si cadre didactice, este fara indoiala una dintre cele mai importante in cadrul 
societatii romanesti, care pentru a se confrunta cu provocarile actuale va trebui sa 
imagineze un viitor ce va antrena si canaliza energiile exceptionale ale comunitatii.  
 
Pentru ca facultatea sa-si poata indeplini misiunea in cadrul Universitatii, decanatul 
trebuie sa reprezinte mai mult decat un centru de management: trebuie sa fie un loc de 
confluenta al fortelor si resurselor facultatii, coordonate in beneficiul acesteia. 
In acest spirit, functia de decan necesita un caracter unificator, un temperament care 
găsește și promovează consensul și care va permite Facultatii sa realizeze acele 
"reconcilieri" necesare pentru a face față provocărilor viitoare.  
Intentia mea este sa asigur un climat de munca productiv si sanatos in care atat 
profesorii, cat si studentii si personalul administrativ, sunt recunoscuti si respectati. 
Avem tot ce este nevoie pentru a contribui la succesul acestei facultati, iar succesul său 
va depinde de capacitatea noastră de a acționa mai bine împreună, cu transparenta și 
cu solidaritate. 
Decanatul, prin reprezentantul acestuia, trebuie sa vizeze opt tipuri de deschideri 
considerate ca domenii de dezvoltare, bazate pe mobilizarea resurselor facultatii, atat 
umane cat si institutionale. Aceste directii se regasesc in proiecte si initiative concrete 
care urmaresc sa se construiasca in continuare, pe realizarile si punctele forte existente 
deja in institutia noastra. 
 

1.  O FACULTATE DESCHISĂ SOCIETĂȚII 

 
Membrii facultății sunt si membri activi ai societății civile. Este nevoie de a mentine si 
consolida legatura cu societatea, de a transmite cunostinte. Este nevoie de a face 
cunoscute virtual activitățile academice ale Facultatii, nu numai pentru a contribui la 
imaginea si influenta ei, dar si ca o prelungire a misiunii sale sociale. 
 
Consolidarea reputației facultății  

 Intarirea imaginii Facultății, în mod constant și pozitiv, în mass-media si 
societatea civilă;  

 Sporirea prezenței mediatice a Facultății, inclusiv crearea unei pagini pe 
retelele de socializare, unde se vor difuza știri din Facultate; 

 Sprijinirea diseminarii rezultatelor cercetării, gratie unei strategii de valorificare 
a acestora (articole, monografii, etc.), pe rețelele de socializare (Facebook) și pe 
o platformă comună pentru toti cercetatorii din Facultate.  

 



3 

 

Accesibilitate si democratizare a cunostintelor 

 Crearea unui Centru pentru Invatamant la distanta si Formare continua, pentru 
a creste accesibilitatea la o forma de pregatire tuturor celor interesati de o 
cariera in domeniul Infrastucturii de transport, si care traiesc intr-o societate al 
carui viciu primordial este ca “sunt ocupati”; 

 Crearea unui site de diseminare a imaginilor video pentru a difuza diferite 
conferinte si work-shopuri  derulate in Facultate. 
 

2. O FACULTATE DESCHISA INSTITUTIILOR UNIVERSITARE DIN 

LUME 
 
Internationalizarea, va trebui sa fie un succes al Facultatii, in perioada 2016-2020, iar 
decanatul va avea o functie centrala de reprezentare externa a intereselor comunitatii 
facultatii. “Sa ne deschidem altora…. si altor culturi” poate fi deviza noastra iar 
preocuparile vor fi legate de: 

 elaborarea unei strategii, in comun cu Departamentele, pentru indentificarea 
de Universitati cu care dorim sa stabilim parteneriate; 

 revizuirea acordurilor deja existente, cu universitati si facultati partenere, 
pentru a stabili cum putem beneficia mai bine de avantajele deja oferite; 

 dezvoltarea de acorduri formale, in comun cu Departamentele, cu alte institutii 
universitare cu scopul de a permite studentilor dar si cadrelor didactice accesul 
la noi informatii in domeniu, posibilitatea formarii unor echipe de cercetare 
mixte, video conferinte pe teme de interes comun. 
 

3. O FACULTATE DESCHISA FOSTILOR SAI PROFESORI 

 
Studenții noștri au nevoie de valori și repere, iar una dintre primele noastre convingeri 
este aceea ca trebuie sa-i determinam sa-si puna intrebari legate de sensul vietii si 
evolutia societatii.  
Va fi deci importanta: 

 implicarea profesorilor emeriti in diferite activitati ale facultatii unde 
experienta si prestigiul vor da valoare si greutate acestora: comisii, juriu de 
premiere, de selectie, de promovare, conferinte pe teme de actualitate. 
 

4. O FACULTATE CARE PLASEAZA ANTREPRIZA IN PARCURSUL 

STUDENTILOR SAI 
 

 Dezvoltarea de acorduri de parteneriat eficace cu antreprize ce ne vor fi alaturi 
si le vor fi alaturi studentilor: transformarea cunostintelor in competente in 
cadrul stagiilor de practica, intalniri cu specialistii din domeniu cu rol de 
orientare in cariera, organizare de manifestari comune cu scopul de a creste 
vizibilitatea facultatii. 
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 Revizuirea acordurilor deja existente, si implicarea mai activa a partenerilor in 
“viata” facultatii. 

 Organizarea de mese rotunde cu profesorii CFDP si reprezentantii companiilor 
in vederea actualizarii disciplinelor studiate la necesitatile informationale 
actuale ale pietei. 

 Crearea unor structuri de lucru operative in interiorul facultatii, in parteneriat 
cu institutii ale statului, in vederea identificarii unor masuri potrivite pentru 
probleme actuale. 

 Crearea unui parteneriat de durata, benefic ambelor parti, intre Facultate si 
Companie Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania 
(C.N.A.D.N.R.). 
 

5. O FACULTATE DESCHISA ABSOLVENTILOR EI: “CINE 

PARASESTE CASA NU PARASESTE SI FAMILIA” 
 
 Este important sa celebram reusitele diplomatilor nostri si sa afisam cu mandrie 
apartenenta la comunitatea inginerilor de cai ferate, drumuri si poduri. Este important 
sa impartasim experientele lor si sa constientizam ca această comunitate de foști 
absolvenți ai facultatii noastre, aduce modele importante in actualitate. 
Obiectivul propus va fi posibil prin: 

 infiintarea unei Fundatii “ Prietenii CFDP”; 

 evidenta, de comun acord cu Departamentele, a unei “inregistrari electronice” a 
diplomatilor CFDP, pentru a cunoaste in ce domenii activeaza, si 
disponibilitatile lor pentru interventii la cursuri sau in stagii de practica; 

 organizarea, de comun acord cu Departamentele, a unui banchet anual, si a 
unei “zile a diplomatilor” cu rol de a ne celebra diplomatii, si nu numai. 
 

6. O FACULTATE DESCHISA COLABORARII CU FACULTATILE SI 

CU CONDUCEREA UTCB 
 

 Incurajarea crearii de programe de invatamant in parteneriat cu alte facultati. 

 Intarirea rolului de mediator al Decanului, intre pofesori, personalul facultatii, 
studenti si administratia centrala a UTCB. 
 

7. O FACULTATE CARE PLASEAZA STUDENTUL IN CENTRU 

PREOCUPARILOR SALE 
 
Profesorul  nu împărtășeste cunoștințe, ci faciliteaza accesul la ele, pentru a ajuta 
studentii în dezvoltarea personală, in intelegerea misiunii lor, asistadu-i în construirea 
proiectului lor profesional.  
Misiunea profesorului  este de a oferi studentilor competente in a crea, a se adapta, a 
intreprinde. Misiunea profesorilor este de a invata cum sa invete. 
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Preocupari vor fi legate si de abordarea pedagogica, ce va trebui sa se bazeze pe dialog 
si adaptabilitate, pentru a face din fiecare student un “actor” important in cariera si in 
viitorul sau. Ancorata in realitate, ea va favoriza lucrul in echipa, studiile de caz si va 
dezvolta spiritul de initiativa. 
Actiuni pentru atingerea obiectivelor propuse: 

 organizarea de intalniri intre conducerea facultatii si reprezentantii studentilor, 
pentru imbunatatirea comunicarii si a procesului de invatamant; 

 sondarea opiniei studentilor privind procesul didactic, procesul de 
reprezentare, conditiile de studiu si viata; 

 dezvoltarea unui cadru organizat de mediatizare a ofertei de locuri de munca 
pentru absolventi; 

 sustinerea manifestarilor cu caracter stiintific dedicate studentilor; 

 implicarea activa a reprezentantilor studentilor in procesul decizional; 

 dezvoltarea de noi strategii de finantare, de comun acord cu Departamentele, 
pentru crearea de diverse fonduri: 

o ajutor de urgenta pentru studenti; 
o sustinerea financiara a activitatii studentilor: 

 participarea la concursuri, simpozioane studentesti. 
o premierea celor mai implicati studenti, cu scopul de a mari 

atractivitatea. 

8. O FACULTATE CE MIZEAZA PE TRANSPARENTA, RESPECT SI 

INCREDERE 
 
Stabilirea unei culturi a transparentei 
Actiuni la nivelul structurii organizationale a facultatii: 

 clarificarea structurii decizionale si a responsabilitatilor la nivelul Facultatii; 

 prezentarea, la debutul anului universitar a proiectelor majore, vizate; 
Actiuni relative la deciziile Consiliului Facultatii: 

 difuzarea catre toti membri comunitatii Facultatii a hotararilor Consiliului 
Facultatii. 

Actiuni relative la posibilitatile de finantare a cercetarii: 

 centralizarea informațiilor cu privire la posibilitățile de finanțare a cercetarii, 
primite pe canalele UTCB - oportunități interne și externe - și disponibilizarea 
lor într-o bază de date computerizată;  

 afisarea pe site-ul Facultatii a oportunitatilor de finantare, si a procedurilor si 
termenelor de aplicare. 
 

Stabilirea unui climat de respect si incredere mutual, in Facultate. 

 organizarea unei întâlniri publice ("town hall meeting"), trimestriale, în care 
membri comunității facultății vor face sugestii și vor pune întrebări decanului; 

 recunoasterea autonomiei Departamentelor si rolului subsidiar al Facultatii; 

 colaborare si dialog cu Asociatia de studenti. 
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I.2. STRATEGIE 2016-2020 
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DA.1. O facultate 
deschisă societății 
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OB.1.1. Consolidarea 
reputației facultății 

P
R

O
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C
T

E
  

P.1.1.1. Realizarea de spoturi 
publicitare și distribuirea lor în rețele 
mass-media și youtube 

F
IN

A
L

IT
A

T
I 

F.1. Creșterea numărului de 
studenți admiși în Facultate. 

P.1.1.2. Crearea unei pagini pe o rețea 
de socializare (facebook) pentru 
difuzarea știrilor despre Facultate 

F.1. Creșterea numărului de 
studenți admiși în Facultate. 
F.2. Atragerea de specialiști în 
formarea profesională continuă. 

P.1.1.3. Crearea unei platforme 
comune pentru toți cercetătorii 
facultății. 

F.1. Platformă de cercetare. 
F.2. Diseminarea rezultatelor 
cercetării la nivel național. 
F.3. Crearea unor echipe de 
cercetare pe subiecte de interes 
comun. 

 
 
 
OB.1.2. Accesibilitate si 
democratizare a 
cunostintelor 

P.1.2.1. Crearea unui centru de 
învățământ la distanță și Formare 
continuă 

F.1. Formarea profesională 
continuă a specialiștilor. 
F.2. Implicarea personalului 
didactic activ în activități conexe. 

P.1.2.2. Organizarea de conferințe și 
work-shopuri pe teme de interes cu 
participarea unor reprezentanți din 
mediul de afaceri și difuzarea pe 
rețele media 

F.1. Creșterea accesului la 
informații și resurse. 
F.2. Promovarea facultății în 
rândul tinerilor (liceeni), 
cercetătorilor pe specialitate și a 
firmelor din mediul de afaceri. 

 
DA.2. O facultate 
deschisă 
instituțiilor 
universitare din 
lume 

OB.2.1. Creșterea 
performanțelor activității 
de cercetare și a gradului 
de recunoaștere 
profesională a cadrelor 
didactice la nivel 

P.2.1.1. Revizuirea acordurilor deja 
existente, cu Universității și Facultăți 
partenere 
P.2.1.2. Crearea unor noi acorduri cu 
Universității și Facultăți selectate 

F.1. Mobilitatea studenților și a 
cadrelor didactice (Erasmus +; 
contacte personale) 
F.2. Proiecte de cercetare în 
parteneriat 
F.3. Creșterea accesului 



7 

 

național și internațional studentului la noi informații 

DA.3. O Facultate 
deschisa fostilor 
sai profesori 

OB.3.1. Implicarea 
foștilor profesori la viața 
școlii 

P.3.1.1. Invitarea profesorilor emeriți 
la diferse evenimente organizate în 
facultate 

F.1. Raportarea și formarea 
generațiilor în sajul ”maeștrilor”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA.4. O Facultate 
care plaseaza 
antrepriza in 
parcursul 
studentilor sai. 

 
 
 
 
 
 
 
O.B.4.1. Implicarea 
mediului de afaceri în 
activitățile Facultății 

P.4.1.1. Dezvoltarea de acorduri de 
parteneriat eficace cu antreprize. 
P.4.1.2. Revizuirea acordurilor deja 
existente, si implicarea mai activa a 
partenerilor in “viata” facultatii. 
P.4.1.3. Crearea unor structuri de 
lucru operative in interiorul facultatii 
in parteneriat cu institutii ale 
statului in vederea identificarii unor 
masuri potrivite pentru probleme 
actuale. 
P.4.1.4. Crearea unui parteneriat de 
durata, benefic ambelor parti, intre 
Facultate si Companie Nationala de 
Autostrazi si Drumuri Nationale din 
Romania (C.N.A.D.N.R.). 
 

 

O.B.4.2. Armonizarea 
programelor și 
competențelor cu nevoile 
mediului economic 

P.4.2.1. Organizarea de mese 
rotunde cu profesorii C.F.D.P. si 
reprezentantii companiilor. 

F.1. Plan de învățământ actualizat 
F.2. Competențe adaptate la 
RNCIS  
F.3. Angajatori pentru absolvenți 
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DA.5. O facultate 
deschisa 
absolventilor ei: 
“cine paraseste 
casa nu paraseste 
si familia”. 

 
O.B.5.1. Implicarea 
absolvenților în 
activitățile Facultății și 
recunoașterea meritelor 
profesionale ale acestora. 

P.5.1.1. Înfiintarea unei Fundatii “ 
Prietenii C.F.D.P”. 
P.5.1.2. Crearea unei “inregistrari 
electronice” a diplomatilor C.F.D.P. 
P.5.1.3. Organizarea unui banchet 
anual, si a unei “zile a diplomatilor” 
cu rol de a ne celebra diplomatii. 

 
F.1. Fundație ”Prietenii C.F.D.P.” 
F.2. Acțiuni comune magister 
pueris 
 

 
 
 
 
DA.6. O facultate 
deschisa 
colaborarii cu 
facultatile si cu 
conducerea 
U.T.C.B. 

 
 
 
 
O.B.6.1. Noi cu și pentru 
noi 

P.6.1.1. Implicarea editurii 
CONSPRES în activitatea publicistică 
a Facultății. 
P.6.1.2. Stabilirea unor criterii de 
performanță a personalului 
administrativ din cadrul F.C.F.D.P. 
pentru departajare salarială. 
P.6.1.3. Atragerea de fonduri 
nerambursabile pentru dezvoltarea 
profesională a personalului 
F.C.F.D.P. 
P.6.1.4. Accesibilitate la informații de 
interes comun 
P.6.1.5. Întâlnirea periodică a 
Decanului personalul F.C.F.D.P. 
P.6.1.6. Colaborări pe orizontală și 
verticală 

F.1. Diseminarea rezultatelor 
științifice la nivel intern 
F.2. Satisfacție și motivație în 
rândul angajaților 
F.3. Informație pentru plus 
valoare 
F.4. Intarirea rolului de mediator 
al Decanului, intre pofesori, 
personalul facultatii, studenti si 
administratia centrala a U.T.C.B. 

DA.7. O facultate 
care plaseaza 
studentul in 
centru 
preocuparilor sale 

O.7.1. Parteneriate între 
facultate și studenți 

P.7.1.1. Organizarea de intalniri intre 
conducerea facultatii si 
reprezentantii studentilor 
P.7.1.2. Sondarea opiniei studentilor 
privind procesul didactic, procesul 
de reprezentare, conditiile de studiu 

F.1. Creșterea gradului de 
satisfacție a studentului 
F.2. Pregătirea profesională 
suplimentară a studenților 
F.3. Adaptare facilă la piața 
muncii 
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si viata 
P.7.1.3. Dezvoltarea unui cadru 
organizat de mediatizare a ofertei de 
locuri de munca pentru absolventi 
P.7.1.3. Sustinerea manifestarilor cu 
caracter stiintific dedicate 
studentilor 
P.7.1.4. Implicarea activa a 
reprezentantilor studentilor in 
procesul decizional 
P.7.1.5. Dezvoltarea de noi strategii 
de finantare, de comun acord cu 
Departamentele, pentru crearea de 
diverse fonduri 

 
 
 
 
DA.8. O facultate 
ce mizeaza pe 
transparenta, 
respect si 
incredere. 

 
 
 
OB.8.1. Stabilirea unei 
culturi a transparenței 

P.8.1.1. Actiuni la nivelul structurii 
organizationale a facultatii 
P.8.1.2. Actiuni relative la deciziile 
Consiliului Facultatii 
P.8.1.3. Actiuni relative la 
posibilitatile de finantare a cercetarii 

F.1. Clarificarea structurii 
decizionale si a 
responsabilitatilor 
F.2. Informare privind proiectele 
majore, vizate 
F.3. Difuzarea hotararilor 
Consiliului Facultatii. 
F.4. Bază de date cu privire la 
posibilitățile de finanțare a 
cercetarii  

OB.8.2. Stabilirea unui 
climat de respect și 
încredere mutual în 
Facultate 

P.8.2.1. Întâlniri publice trimestriale 
("town hall meeting") 
P.8.2.2. Colaborare și dialog cu 
asociația studențească 

F.1. Decizii flexibile în 
concordanță cu realitățile 
comunității (management 
participativ) 
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I.3. CONCLUZII 

 
Directiile de actiune mentionate in prezentul plan managerial au menirea de a crea o 
facultate competitiva la nivel national si de a asigura conexiunea acesteia, atat cu 
mediul intern cat si cu mediul extern. 
Deoarece flexibilitatea, capacitatea de adaptabilitate si intelegere a impulsurilor venite 
din exterior sunt caracteristici esentiale ale unui leader in societatea de astazi, lista 
propunerilor va ramane permanent deschisa, iar oferta manageriala oricand 
disponibila, adaptabila si perfectibila. 
Am convingerea ca obiectivele prezentului plan managerial pot fi atinse, daca vom 
porni la drum impreuna, consolidand ideea de echipa. 
       
 
 
 

Conf.univ.dr.ing.Mirela-Madalina STOIAN 
 

Bucuresti, 2016 
 

 
 

 


