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Departamentul de Silvicultură şi Inginerie forestieră( pana în 2011 Catedra de
Silvicultura) a fost înfiinţat în anul 1994. Aceasta coordonează activitatea didactică a trei
Programe de studii de licenţă: Silvicultură, Exploatări forestiere, Ingineria prelucrării
lemnului şi a unui Program de studii masterale - Valorificarea durabilă a resurselor
pădurii şi are 25de titulari: 3 profesori, 1 conferenţiar, 19 şefi de lucrări, 2 asistenţi.
Departamentul are o structură adecvată atât în ceea ce priveşte funcţiile didactice cât şi
din punct de vedere al categoriilor de vârstă.
1. Argumente în favoarea candidaturii
- Vechime neîntreruptă în universitate , din 1995 până în prezent.
- Doctor în ştiinţe din iunie 1997 .
- Profesor universitar titular, din 2004 .
- Experienţă anterioară bogată în funcţii de conducere, peste 30 ani.
Diplomă de merit pentru rezultate obţinute în activitatea didactică şi ştiinţifică în
anul univ.2009/2010)
- Stagii de pregătire şi perfecţionare în ţară şi străinătate.
Membru în comitetele de organizare ale conferinţelor internaţionale ale facultăţii.
Evaluator ARACIS.
- Absolvent al modulului de formare în Managementul universitar „Managementul
activităţilor terţiare” organizat în cadrul proiectului strategic „îmbunătăţirea
managementului universitar”la Timişoara;
Realizările ca director al departamentului de Silvicultură şi Inginerie forestieră :
• Reacreditarea Programelor de studii de licenţă - Silvicultură şi Exploatări forestiere
şi acreditarea Programului Ingineria prelucrării lemnului şi este pregătit Raportul pentru
reacreditarea Programul de studii masterale -Valorificarea durabilă a resurselor pădurii.
• Realizarea unei baze de date privind C.V.-urile şi listele de lucrări publicate de
cadrele didactice care desfăşoară activităţi în cadrul departamentului
• Dotarea laboratoarelor cu o reţea de 34 de calculatoare , condiţie obligatorie
pentru acreditarea şi reacreditarea celor patru Programe de studii din departament.
• îndeplinirea condiţiilor ca Fascicula Silvicultură a Analelor Facultăţii de Protecţia
Mediului să treacă din categoria C în categoria B si apoi în B+ ( B D I).
• Consolidarea şi intensificarea relaţiilor internaţionale de colaborare cu universităţi
de profil din : Portugalia, Spania, Italia, Ungaria.

2. Obiective generale
Obiectivele propuse în acest plan managerial sunt în concordanţă cu planul
Strategic de Dezvoltare
al Universităţii, Statutul personalului didactic, Legea
învăţământului, Carta universitară, şi sunt:
- Coordonarea activităţii din interiorul departamentului asigurând un climat plăcut,
spirit de echipă, respect reciproc, seriozitate şi responsabilitate.
Dezvoltarea unei atmosfere de micro- grup care să promoveze satisfacţia în
muncă, plăcerea şi dorinţa apartenenţei la acest colectiv, atitudinea motivantă ,
stimulativă, de autodepăşire permanentă şi manifestare a simţului umorului
(chezăşie a eliberării de tensiuni şi pentru atitudine autocritică).
- Asigurarea procesului instructiv la nivelul departamentului în spiritul formării
unor absolvenţi de valoare , a căror pregătire profesională să răspundă exigenţelor
pieţei muncii, absolvenţi pregătiţi nu doar pentru profesiune ci pentru cariere de
succes şi care să reprezinte facultatea cu succes în ţară şi străinătate.
Sensibilizarea membrilor departamentului faţă de misiunea de formatori , de
educare a tinerilor ingineri specialişti în ştiinţe silvice şi prelucrarea lemnului
cărora să le inducă şi să le motiveze atitudinea civică şi etică.
3. Activitatea didactică.
- Activitatea didactică din departamentul de Silvicultură şi Inginerie forestieră
trebuie să asigure studiile la nivel de Licenţă pentru Programele de studii
Silvicultură, Exploatări forestiere,Ingineria prelucrării lemnului şi la nivel de
maşter pentru Programul de studii masterale -Valorificarea durabilă a resurselor
pădurii.
- Continuarea modernizării procesului de învăţământ , în sensul restructurării şi
alinierii permanente la standardele şi cerinţele actuale.
- Valorificarea potenţialului formativ existent şi creşterea ponderii unor noi direcţii
şi programe post-universitare.
- Modernizarea procesului didactic sub aspectul metodelor de transmitere ,
asimilare şi verificare a fixării cunoştinţelor. Cu precădere se va urmări un
învăţământ interactiv , axat mai mult pe munca studentului.
- Prezentarea şi discutarea , la nivel de departament a rezultatelor evaluărilor din
partea studenţilor.
- Analiza de substanţă şi de conţinut, la nivelul cadrelor didactice , a programelor
analitice şi armonizarea lor globală la nivelul facultăţii pentru eliminarea
suprapunerilor şi creşterea adecvării la cerinţele actuale.
Reacreditarea în această toamnă a programului de studii masterale VDRP, in 2018 a
programului de Silvicultură şi Ingineria prelucrării lemnului(Reacreditarea la programul
Exploatări forestiere expiră numai în 2020).
4. Cercetarea ştiinţifică
- Depistarea şi conturarea unor direcţii de cercetare prioritare ale departamentului
de Silvicultură şi Inginerie forestieră în concordanţă cu resursele existente la nivel
de departament, facultate, universitate.
- Focalizarea eforturilor individuale şi colective spre obţinerea de finanţări prin
programe naţionale şi internaţionale de cercetare, care să îmbunătăţească raportul
de cercetare al departamentului şi implicit al facultăţii.
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Abordarea unor teme de cercetare interdisciplinare colaborând cu cadre didactice
din alte departamente şi facultăţi , cu agenţi economici, instituţii publice, în
vederea dezvoltării cercetării.
Stimularea competiţiei prin obţinerea de granturi de cercetare ştiinţifică pentru
doctorii tineri din catedră.
Elaborarea de articole pentru Analele Universităţii Oradea- Fascicula Protecţia
Mediului astfel încât în viitorul apropiat să treacă din categoria B+ de clasificare
CNCSIS în ISI.
Participarea activă la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale astfel încât
colectivul departamentului să poată lua contact cu cele mai noi direcţii de
cercetare. Activitatea fiecărui cadru didactic din departament va fi monitorizată .
Reactualizarea activităţii cercului ştiinţific al departamentului , atragerea
studenţilor în cercetare şi participare a acestora la manifestările ştiinţifice
studenţeşti. Implicarea studenţilor merituoşi în echipele de cercetare ale
departamentului.
Colaborarea cu alte departamente din facultate din Universitatea din Oradea şi alte
universităţi din ţară.

5. Resurse umane
- Asigurarea oportunităţilor de promovare a cadrelor didactice şi analizarea
profundă a posibilităţii scoaterii de posturi la concurs .
- O activitate susţinută şi responsabilă de promovare în ierarhia universitară bazată
pe evaluarea calităţii activităţii didactice şi de cercetare. Promovarea cadrelor
didactice din departament va reprezenta o prioritate , având în vedere faptul că
procentul de profesori şi conferenţiari este un indicator important în acreditare şi
reacreditare , cu implicaţii directe asupra calităţii activităţii didactice şi de
cercetare.
- Participarea cadrelor didactice la programe de cooperare internaţională prin
accesul la burse ERASMUS, stagii de cercetare, documentare şi perfecţionare.
- Preocuparea pentru motivarea cadrelor didactice şi a personalului auxiliar, prin
politici de promovare care vor ţine cont de activitatea în departament. în spiritul
transparenţei se va afişa graficul activităţilor care se vor desfăşura şi se va
monitoriza activitatea fiecărui cadru didactic.
6. Resurse financiare
Opţiunilor formulate în planul managerial le corespunde un buget, defalcat pe ani
bugetari . Acesta include estimări ale resurselor financiare ce vor proveni din alocaţiile
bugetare şi din veniturile extrabugetare precum şi a cheltuielilor departamentului şi vor fi
parte integrantă a bugetului facultăţii şi al universităţii.
Cheltuielile trebuie să fie în limita veniturilor , de unde rezultă şi obligaţia unei
estimări corecte a veniturilor şi cheltuielilor. De aceea el se întocmeşte pe fiecare an ,
urmând a fi rectificat şi estimat pentru anul următor.
Veniturile se compun din :
venituri alocate de la bugetul de stat, pe baza finanţării de bază şi a celei
complementare.
- venituri din taxe, sponsorizări.
La aceste fonduri se mai poate adăuga o cotă parte din veniturile care vin la nivel de
universitate , constituite din :

-

subvenţii cămine - cantine
subvenţii pentru calculatoare.
subvenţii pentru cazare studenţi,
fonduri speciale pentru burse, de la buget.
- fonduri speciale pentru transport studenţi.
- reparaţii capitale,
dotări şi alte investiţii.
Veniturile extrabugetare se obţin în principal din taxele de şcolarizare ale studenţilor
cu taxă, taxe de examinare, din taxele percepute pentru susţinerea examenelor de
licenţă/diplomă, alte taxe prevăzute în Regulamentul de încasare a taxelor adoptat de
Senatul Universităţii Oradea.
Sponsorizările sunt o sursă de venituri utilizată mai ales atunci când facultatea
organizează manifestări ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional şi din acest motiv
ponderea lor în buget este neglijată. în ce priveşte cheltuielile , bugetul facultăţii cuprinde
cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi servicii, reparaţii curente , cheltuieli de
capital
Cheltuielile de personal cuprind cheltuielile cu salariile,cheltuielile cu deplasările
interne, eventual şi cele internaţionale.
7. Relaţionarea cu mediul universitar şi socio-economic
- Creşterea numărului de studenţi la Programele de studii de licenţă Ingineria
prelucrării lemnului şi Exploatări forestiere şi la Programul de studii masterale Valorificarea durabilă a resurselor pădurii , prin marketing şcolar mai agresiv,
prin îmbunătăţirea legăturilor cu învăţământul liceal şi mediul socio- economic.
8. Relaţionarea cu mediul universitar socio- economic
- Stabilirea unei relaţii de colaborare şi parteneriat cu organizaţii de profil din
Oradea şi din ţară , vizând cercetarea ştiinţifică , acordarea de consultanţă, cursuri
prestate la cerere, activităţi de cercetare - dezvoltare pe bază de contract, dotare,
locuri de practică pentru studenţi, proiecte comune de an ,de licenţă şi de
disertaţie.
- Amplificarea eforturilor în vederea stabilirii unor relaţii de parteneriat strategic cu
universităţi de prestigiu din ţară (profesori asociaţi,profesori onorifici, schimburi
de studenţi, practică, realizarea lucrărilor de licenţă, stagii de cercetare doctorală).
- Stabilirea unor relaţii de colaborare cu instituţii publice în special cu primăriile ,
prefecturile, Direcţiile silvice, filialele ICAS, etc. Acordarea de consultanţă,
cursuri la cerere, activităţi de cercetare pe bază de contract, dotare.
9. Relaţii internaţionale
- Continuarea relaţiilor de parteneriat cu cadre didactice de la universităţi de
prestigiu ca cele din Portugalia, Spania, Ungaria mai ales cu cei de la Şopron
(profesori asociaţi, profesori onorifici, schimburi de studenţi, practică, realizarea
proiectelor de diploma, stagii de cercetare doctorală).
- Continuarea programelor de documentare şi schimb de experienţă şi de cooperare
interuniversitară de specilalitate, de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.

10. Imagine

-

-

-

Multiplicarea eforturilor pentru conturarea unei imagini reale despre activitatea
didactică şi de cercetare a departamentului de Silvicultură şi inginerie forestieră şi
a Facultăţii de Protecţia Mediului.
Conlucrarea cu Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională pentru deplasarea
cadrelor didactice din departament la diferite licee în vederea promovării ofertei
educaţionale a facultăţii şi Departamentului nostru.
Monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.
Urmărirea actualizării informaţiilor de pe site-ul Universităţii Oradea, referitoare
la departament, oferta de studii universitare şi post-universitare, cursuri, programe
analitice, cadre didactice, cercetare ştiinţifică, studenţi, manifestări ştiinţifice, etc.

11. Transparenţa actului decizional şi modalităţi de strategie în managementul
departamentului
Conducerea coerentă, integrată şi transparentă, îndeplinirea obiectivelor asumate, se va
baza pe considerentele:
- Puterea decizională nu aparţine unei singure persoane .
Deciziile importante se iau cu toţi membrii departamentului prin consultare şi
consens.
- Consultarea membrilor departamentului în alcătuirea Statului de funcţiuni.
- Respectarea legalităţii.
- Biroul departamentului este responsabil de executarea deciziilor.
- Respectarea ierarhiei decizionale şi executive.
- Respectarea principiilor deontologice.

Oradea,
15 x 2015

