
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN OPERAȚIONAL 

al Departamentului de Automatică și Informatică Aplicată 

pentru anul 2019 
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Prezentul plan operațional este aferent anului calendaristic 2019. El a fost întocmit pornind de la planul strategic al Departamentului de Automa-
tică și Informatică Aplicată pentru perioada 2016-2020 și este rezultatul consultărilor cu membrii Consiliului Departamentului. 

Direcțiile de acțiune prezentate în acest plan operațional sunt grupate în cinci categorii, care au strânsă legătură cu cele cinci comisii ale Consili-
ului Departamentului prevăzute de Carta Universității Politehnica Timișoara (Art. 170. al. (2): „Consiliul departamentului își constituie comisii 
de specialitate, după cum urmează: comisia de strategii și politici, comisia didactică, comisia de cercetare, comisia de resurse umane, comisia de 
infrastructură.”). 

I. Strategii și politici 

Acțiune Termen Responsabili 

1. Actualizarea materialelor de prezentare a departamentului 01-07-2019 Comisia de strategii și politici (prin Daniel 
ANDREESCU), directorul de departament Adriana 
ALBU și Dan ALEXANDRU 

2. Popularizarea departamentului în rândurile liceenilor (prin prisma 
domeniului Ingineria Sistemelor) – acțiuni de marketing educațional pe 
parcursul anului școlar 

permanent Comisia de strategii și politici (prin Daniel 
ANDREESCU), membrii comisiei de marketing a 
Consiliului Facultății și Andreea ROBU 

3. Promovarea domeniului în perioada de înscrieri la concursul de admi-
tere 

15 – 19 iulie 
2019 

Comisia de strategii și politici împreună cu Andreea 
ROBU 

II. Didactic 

Acțiune Termen Responsabili 

1. Analiza planurilor de învățământ în vederea identificării unor eventu-
ale modificări care să fie propuse boardurilor 

15-03-2019 Comisia didactică (prin Ioan FILIP) 

2. Întocmirea raportului de autoevaluare în vederea evaluării periodice  a 
domeniului de studii universitare de master „Ingineria sistemelor” 

21-04-2019 Comisia didactică (prin Ioan FILIP) și directorul de 
departament Adriana ALBU 
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3. Întocmirea dosarului de solicitare a înscrierii în RNCIS a unei noi 
calificări, aferente înființării masterului „Securitatea Informațiilor și  a 
Sistemelor Cibernetice” 

25-03-2019 Comisia didactică (prin Ioan FILIP), Bogdan GROZA 
și Ștefan MURVAY 

4. Întocmirea dosarului de încadrare în domeniul „Ingineria sistemelor” 
pentru noul master „Securitatea Informațiilor și  a Sistemelor Ciberneti-
ce” 

Imediat du-
pă primirea 
răspunsului 
de la RNCIS 

Comisia didactică (prin Ioan FILIP), Bogdan GROZA 
și Ștefan MURVAY 

5. Conceperea și adoptarea unei strategii vizând utilizarea unor utilitare 
software pentru asistarea procesului de repartizare a studenților în vede-
rea elaborării lucrărilor de diplomă și de disertație (pentru următorul an 
universitar) 

1-12-2019 Comisia didactică (prin Ioan FILIP) și Dan 
ALEXANDRU 

6. Analiza și identificarea, împreuna cu decanii de an, a unor posibile 
măsuri  pentru reducerea ratei de abandon în primii ani de studii (în spe-
cial la ciclul master) 

1-07-2019 Comisia didactică și decanii de an 

7. Analiza și rezolvarea, în colaborare cu conducerea facultății, a unor 
eventuale probleme (vizând procesul didactic) semnalate de către stu-
denți 

permanent Comisia didactică și directorul de departament 

8. Analiza rezultatelor referitoare la percepțiile și opiniile studențești 
asupra activităților și prestației didactice. Luarea de măsuri acolo unde 
este cazul 

o lună de la 
primirea 
informațiilor 

Directorul de departament 

III. Cercetare 

Acțiune Termen Responsabili 

1. Realizarea de activități datorate implicării departamentului în co- Înaintea și în Comisia de cercetare (prin Loredana STANCIU) cu 
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organizarea International Symposium on Applied Computational Intelli-
gence and Informatics (SACI) și International Conference on System 
Theory, Control and Computing (ICSTCC) 

timpul con-
ferințelor 

ajutorul domnului Decan Radu-Emil PRECUP 

2. Organizarea susținerilor de lucrări științifice pentru studenții din 
anul 2 Master 

25-04-2019 Comisia de cercetare (prin Iosif SZEIDERT) 

3. Conceperea unui utilitar software pentru raportarea activității de cer-
cetare a membrilor departamentului 

 

31-10-2019 Comisia de cercetare (prin Loredana STANCIU), Dan 
ALEXANDRU și Dadiana CĂIMAN 

IV. Resurse umane 

Acțiune Termen Responsabili 

1. Actualizarea statului de funcțiuni și a statului de plata cu ora pentru 
anul univ. 2018-2019 în urma concursurilor de la sfârșitul semestrului 1 
și stabilirea posturilor care vor fi scoase la concurs în semestrul 2 

18-02-2019 Comisia de resurse umane (prin Iosif SZEIDERT), 
directorul de departament Adriana ALBU și Lucica 
ANTON 

2. Întocmirea statul de funcțiuni și a statului de plata cu ora pentru anul 
universitar 2019-2020; stabilirea posturilor vacante propuse a fi scoase 
la concurs 

10-09-2019 Comisia de resurse umane (prin Iosif SZEIDERT), 
directorul de departament Adriana ALBU și Lucica 
ANTON 

3. Organizarea concursurilor pe post aferente semestrului 2 al anului 
universitar 2018-2019 

conform 
calendarului 
UPT 

Directorul de departament Adriana ALBU, Consiliul 
științific și comisiile de concurs implicate conform 
metodologiei 

4. Analiza dosarelor propuse în vederea obținerii gradațiilor de merit 
pentru personalul didactic și didactic auxiliar  

cel impus de 
Rectorat 

O comisie alcătuită din persoane care nu solicită gra-
dație 
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5. Identificarea de masteranzi care să se înscrie la doctorat (în ideea 
atragerii lor spre cariera academică), încercând astfel o rezolvare a pro-
blemei excesului de posturi vacante de asistent 

permanent Conducătorii de doctorat 

V. Infrastructură 

Acțiune Termen Responsabili 

1. Analiza posibilității achiziționării unor echipamente destinate asistării 
procesului didactic pentru săli care au nevoie; identificarea acestor săli, 
în prealabil 

1-06-2019 Comisia de infrastructură (prin Cristian VAȘAR), 
directorul de departament Adriana ALBU și adminis-
tratorul financiar Lică ADAMESCU 

2. Reorganizarea calculatoarelor la nivelul departamentului (necesară 
datorită achiziționării de noi calculatoare, precum și datorită unor spon-
sorizări); identificarea surplusului de calculatoare care pot fi transferate 
spre alte departamente 

15-05-2019 Comisia de infrastructură (prin Cristian VAȘAR), 
directorul de departament Adriana ALBU și adminis-
tratorul financiar Lică ADAMESCU 

3. Reorganizarea și amenajarea spațiilor A212, A203, B026, B616, 
B621 

1-07-2019 Comisia de infrastructură (prin Cristian VAȘAR), 
directorul de departament Adriana ALBU și adminis-
tratorul financiar Lică ADAMESCU 

4. Demersuri pentru obținerea unor dotări din partea firmelor pentru 
laboratoare 

permanent Comisia de infrastructură (prin Cristian VAȘAR) și 
comisia de strategii și politici 

5. Identificarea de soluții în ceea ce privește problema spațiilor insufici-
ente 

permanent Comisia de infrastructură (prin Cristian VAȘAR) și 
directorul de departament Adriana ALBU 

 
Timișoara, 05 martie 2019 Director al Departamentului de Automatică și Informatică Aplicată

Ș.l.dr.ing. Adriana ALBU

 


