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PLANUL OPERAŢIONAL 

2021/2022 

 

Planul operaţional pentru anul 2021/2022 este elaborat în acord cu prevederile Legii 

nr.1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu Carta Universităţii din Craiova, având ca bază Planul 

stategic de dezvoltare a Facultăţii de Horticultură pentru perioada 2020-2024 şi Planul strategic de 

dezvoltare instituţională a Universităţii din Craiova.  

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNE 

 

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI 
Obiectiv Măsuri Responsabili Termen 

 

 

 

Promovarea 

programelor de 

studii și a Facultății 

de Horticultură.  

Încheierea unor parteneriate cu licee din 

regiunea Sud-Vest Oltenia, implicarea 

studenților în acțiuni de promovare, atragerea 

de fonduri destinate promovării programelor 

de studiu. 

Decan, Prodecan, 

Director departament, 

Responsabil program 

de studiu 

Permanent 

Organizarea conferinţei ştiinţifice anuale a 

facultății, implicarea studenților în 

organizarea de expoziții tematice, 

participarea la sesiuni studenţeşti, la 

evenimentele de promovare a activităţii 

departamentului/facultății. 

Decan, Prodecan, 

Director departament, 

Responsabil program 

de studiu 

Permanent 

Acțiunile de promovare a Facultății de 

Horticultură: târgul de Crăciun Winterland, 

festivalul Street Delivery, workshopuri, 

simpozioane, acțiuni de voluntariat etc. 

Decan, Prodecan, 

Director departament, 

Responsabil program 

de studiu 

Permanent 

 

 

Adaptarea ofertei 

educaționale în 

funcţie de evoluţia 

pieţei forţei de 

muncă și cerințelor 

angajatorilor.  

Îmbunătățirea continuă a planurilor de 

învățământ prin racordarea lor la standardele 

naționale și internaționale, adaptarea la 

cererea existentă pe piața muncii, integrarea 

studenților în proiecte de cercetare științifică. 

Decan, Prodecan, 

Director departament, 

Responsabil program 

de studiu, Comisia 

CEAC pe facultate, 

Comisile CEAC-PS 

Permanent 

Actualizarea și îmbunătățirea fișelor de 

disciplină în vederea creșterii atractivității 

programelor de studiu. 

Decan, Prodecan, 

Director departament, 

Responsabil program 

de studiu, Comisia 

CEAC pe facultate, 

Comisile CEAC-PS 

Permanent 

 

 

 

Proiectarea metodelor de învățare centrate pe 

student prin informatizarea sistemului de 

predare și evaluare, aplicarea metodelor de 

Decan, Prodecan, 

Director departament, 

Responsabil program 

Permanent 

 
  

mailto:fh_secretariat@yahoo.ro


Planul operaţional al Facultăţii de Horticultură 2021/2022 

- 2 - 

 

 

Modernizarea, 

adaptarea și 

flexibilizarea 

procesului de 

învățământ.  

predare on-line, creșterea ponderii lucrărilor 

aplicative, editarea de material didactic 

actualizat, dotarea cu material didactic 

necesar desfășurării cursurilor și lucrărilor 

practice. 

de studiu 

Creşterea gradului de dezvoltare profesională 

a cadrelor didactice prin participarea la 

proiecte și cursuri de formare/instruire pentru 

perfecţionarea activităţii didactice şi 

dezvoltarea metodelor interactive de predare, 

învăţare şi evaluare. 

Decan, Prodecan, 

Director departament, 

Responsabil program 

de studiu 

Permanent 

 

 

Creșterea calității 

actului didactic și 

asigurarea unui 

sistem de practică 

eficient.  

Creșterea ponderii activităților de pregătire a 

studenților prin proiecte de specialitate și a 

lucrărilor. 

Decan, Prodecan, 

Director departament, 

Responsabil disciplină 

Permanent 

Dezvoltarea de parteneriate cu agenții 

economici pentru pregătirea practică a 

studenților, organizată pe bază de convenții. 

Decan, Prodecan, 

Director departament, 

Responsabil practică 

Permanent 

Dezvoltarea mobilitățile ERASMUS pentru 

profesori și studenți. 

Decan, Prodecan, 

Director departament, 

Responsabil 

ERASMUS 

Permanent 

 

Creșterea numărului 

de studenți, 

optimizarea 

raportului studenți / 

cadru didactic.  

Folosirea metodelor de promovare (facebook, 

pagina web a facultății, TeleU, Radio Oltenia, 

emisiuni cu și despre absolvenți de succes 

etc). 

Decan, Prodecan, 

Director departament, 

Responsabil program 

de studiu 

Permanent 

Reducerea abandonului universitar prin 

programe remediale și de consiliere. 

Decan, Prodecan, 

Director departament, 

Responsabil program 

de studiu 

Permanent 

 

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL ŞTIINŢIFIC 
Obiectiv Măsuri Responsabili Termen 

Stimularea activității de 

cercetare la nivelul 

Centrelor de cercetare și 

susținerea performanței 

din fondul de cercetare 

al facultății pentru 

valorificarea superioară 

a rezultatelor 

cercetărilor ştiinţifice 

pentru creșterea 

vizibilității științifice a 

Facultății de 

Horticultură. 

Iniíere de proiecte de 

cercetare cu parteneri din 

ţară şi străinătate. 

Decan, Prodecan, Director 

departament, Responsabil program 

de studiu 

Pemanent 

Elaborarea de articole şi 

publicarea în reviste de 

prestigiu ISI.  

Decan, Prodecan, Director 

departament, Responsabil disciplină 
Permanent  

Consolidarea cooperării 

inter-universitare la nivel 

național și internațional, cu 

mediul economic şi social 

pentru creșterea vizibilității 

rezultatele ştiinţifice. 

Decan, Prodecan, Director 

departament, Responsabil program 

de studiu 

Pemanent 

Pregătirea resursei 

umane tinere 

(masteranzi, doctoranzi, 

postdoctoranzi) prin 

programe de excelență, 

cursuri de specialitate, 

în scopul dobândirii de 

competențe compatibile 

cu cele definite de 

ˮEuropean Research 

Areaˮ. 

Dezvoltarea de parteneriate 

cu agenții economici pentru 

pregătirea practică a 

studenților, organizată pe 

bază de convenții. 

Decan, Prodecan, Director 

departament, Responsabil 

program de studiu, Director 

Școala Doctorală 

Permanent  

Dezvoltarea mobilităților 

ERASMUS. 
Decan, Prodecan, Director 

departament, Responsabil 

program de studiu, Director 

Școala Doctorală, Responsabil 

ERASMUS 

Pemanent 
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Dezvoltarea 

infrastructurii de 

cercetare la nivelul 

facultății. 

Optimizarea utilizării 

resurselor proprii. 
Decan, Prodecan, Director 

departament, Responsabil 

program de studiu, Director 

Școala Doctorală 

Permanent  

Atragerea de fonduri prin 

proiecte de cercetare sau 

proiecte realizate în 

parteneriat cu agenți 

economici. 

Decan, Prodecan, Director 

departament, Responsabil 

program de studiu, Director 

Școala Doctorală 

Pemanent 

Constituirea unor 

parteneriate solide și 

funcționale cu institute 

de cercetare-dezvoltare 

–inovare naționale și 

internaționale și cu 

agenți economici. 

Susținerea activității de 

cercetare din cadrul 

stațiunilor de cercetare. 

Decan, Prodecan, Director 

departament, Responsabil program 

de studiu, Director Școala 

Doctorală 

Permanent  

Transferul informațiilor către 

agenții economici. 

Decan, Prodecan, Director 

departament, Responsabil program 

de studiu, Director Școala 

Doctorală 

Pemanent 

Creșterea vizibilității 

revistelor Facultății de 

Horticultură. 

Includerea în noi baze de 

date internaționale. 

Decan, Prodecan Permanent  

 

ACTIVITATEA PRIVIND BAZA MATERIALĂ 
Obiectiv Măsuri Responsabili Termen 

Reevaluarea spațiilor și dotarilor existente 

la nivelul fiecărui departament și a 

necesarului, completarea minusurilor în 

funcție de priorități și posibilități, 

gestionarea eficientă a bazei materiale la 

nivel de departament și facultate. 

Casarea mobilierului, 

obiectelor de inventar  

care nu mai sunt 

funcționale, identificarea 

necesităților și rezolvarea 

lor în funcție de priorități 

și posibilități. 

Prodecan, Director 

departament, 

Responsabil program 

de studiu 

Permanent 

Dotarea sălilor de curs și laboratoarelor 

pentru creșterea fiabilității laboratoarelor 

didactice 

Extinderea, dezvoltarea și 

amenajarea spațiilor 

didactice, de cercetare și 

practică, dotarea cu 

echipamente și tehnică de 

calcul/proiectare. 

Decan, Prodecan, 

Director 

departament, 

Responsabil 

program, Titulari 

discipline 

Permanent 

Dezvoltarea bazelor de practică pentru 

studenți și realizarea unor proiecte viabile 

în colaborare cu SCDP Râmnicu Vâlcea și 

Stațiunea Banu Mărăcine. 

Amenajarea unui  

laborator didactic și de 

cercetare la Grădina 

Botanică Montană, 

Rânca. 

Decan, Prodecan, 

Director 

departament, 

Responsabil 

program, Titulari 

discipline 

Permanent 

Susținerea oricăror inițiative ce privesc 

atragerea de fonduri pentru dezvoltarea și 

modernizarea spațiilor de învățământ și 

cercetare la Facultatea de Horticultură. 

Identificarea de parteneri 

din mediul socio-

economic și nu numai, 

care să susțină 

modernizarea spațiilor de 

învățământ și  cercetare. 

Decan, Prodecan, 

Director 

departament, 

Responsabil 

program, Titulari 

discipline 

Permanent 

 

 

ACTIVITATEA PRIVIND RESURSA UMANĂ 
Obiectiv Măsuri Responsabili Termen 

Recrutarea de tineri valoroși 

pentru o carieră universitară 

și asigurarea condițiilor de 

Perfecţionarea cadrelor didactice 

şi a doctoranzilor prin accesarea 

de fonduri europene şi prin 

Decan, Director de 

departament, Responsabil 

program de studiu 

Permanent 
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dezvoltare a carierei 

didactice, susținerea 

cadrelor didactice în dorința 

de avansare.  

realizarea de parteneriate cu 

instituții de profil din țară și 

străinătate. 

Dezvoltarea de parteneriate cu 

mediul economic, cu structurile 

locale şi regionale. 

Promovarea cadrelor didactice ce 

îndeplinesc condițiile CNATDCU  

Decan, Director de 

departament, 

Permanent 

Construirea unui 

management bazat pe 

respect, transparenţă, 

schimbul permanent de 

informaţii și dialog, 

cultivarea spiritului de 

echipă  

Asigurarea unui climat de 

participare activă la nivelul 

facultății și stațiunilor de 

cercetare. 

Decan, Prodecan, Director 

departament 

Permanent 

Asigurarea unui mediu de 

încredere, deschidere, trasparență 

și sprijin. 

Decan, Prodecan, Director 

departamente 

Permanent 

Promovarea modelelor de 

conduită și performanță 

academică 

Punerea în valoare și motivarea 

personalului. 

Decan, Prodecan, Director 

departament 

Permanent 

 

ACTIVITATEA PRIVIND VIZIBILITATEA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ 
Obiectiv Măsuri Responsabili Termen 

Susținerea participării cadrelor 

didactice la manifestări 

științifice, congrese, proiecte 

internaționale.  

Creșterea numărului de mobilități 

pentru cadrele didactice 

Decan, Prodecan  Permanent  

Intensificarea schimburilor de cadre 

didactice prin programul Erasmus 

Decan, Prodecan, 

Responsabil 

ERASMUS 

 

Actualizarea permanentă a 

paginii facultății și folosirea 

mijloacelor de mediatizare 

pentru promovarea rezultatelor 

cercetării. 

Completarea paginilor personale pe 

site-ul ResearchGate, Scopus, ORCID, 

Google academic, etc. 

Decan, Prodecan 

cercetare, Cadre 

didactice 

Permanent  

Folosirea paginii de facebook a 

facultății 

(https://www.facebook.com/Facultatea

.de.Horticultura.Craiova/) pentru 

promovarea celor mai bune rezultate 

obținute de cadrele didactice și 

studenți. 

Decan, Prodecan Permanent  

Invitarea unor personalități 

internaționale pentru a susține 

prelegeri.  

Invitații la Simpozionul Facultății de 

Horticultură, a altor manifestări 

științifice sau în cadrul mobilităților 

ERASMUS, proiecte bilaterale, 

workshop-uri, etc 

Decan, Prodecan, 

Responsabil 

ERASMUS 

 

Creșterea vizibilității 

revistelor științifice ale 

Facultății de Horticultură. 

Indexarea în noi baze de date. Decan, Prodecan Permanent  

Colaborarea cu parteneri 

interni și externi în vederea 

obținerii unor rezultate 

performante. 

Realizarea unor proiecte de cercetare, 

manifestări științifice, dezvoltarea de 

parteneriate în cadrul proiectelor 

finanțate prin programele naționale, 

fonduri europene și internaționale. 

Decan, Prodecan, 

Cadre didactice 

Permanent  

 

ACTIVITATEA PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR 

Obiectiv Măsuri Responsabili Termen 

 

 

Raționalizarea cheltuielilor, 

reducerea posturilor vacante şi 

implicit, plata cu ora. 

Decan, Prodecan, 

Directori 

departamente  

Permanent 
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Administrarea eficientă a 

resurselor financiare și atragerea 

de noi surse de finanțare prin 

proiecte de cercetare și 

sponsorizări. 

Atragerea de fonduri din 

colaborări cu mediul socio-

economic, prin sponsorizări, 

servicii de consultanţă, asistenţă 

tehnică, expertizare, cercetare 

etc. 

Decan, Prodecan, 

Directori 

departamente, 

Responsabili 

programe, Titulari 

discipline 

Permanent 

 

Acţiuni de consiliere a 

studenţilor şi tutoriat, care să 

conducă la diminuarea 

abandonului şcolar şi, implicit, a 

pierderilor de finanţare. 

Decan, Prodecan, 

Directori 

departamente, 

Responsabili 

programe, Titulari 

discipline 

Permanent 

 

Vor fi stimulate inițiativele 

personale sau colective ce pot 

aduce resurse financiare 

necesare dezvoltării unor direcții 

de cercetare și retribuirea 

suplimentară din fondurile 

atrase. 

Stimularea inițiativelor 

personale sau colective ce pot 

aduce resurse financiare 

necesare dezvoltării unor direcții 

de cercetare și retribuirea 

suplimentară din fondurile 

atrase. 

Decan, Prodecan, 

Directori 

departamente, 

Responsabili 

programe, Titulari 

discipline 

Permanent 

 

 

STUDENȚII 
Obiectiv Măsuri Responsabili Termen 

Atragerea de fonduri prin 

proiecte și parteneriate cu 

agenţii economici pentru 

perfecţionarea studenților și 

dezvoltarea spiritului 

antreprenorial.  

Stimularea spiritului antreprenorial al 

studenților, prin susținerea 

activităților desfășurate de aceștia 

(proiecte, workshopuri, acțiuni de 

voluntariat). 

Decan, Prodecan, 

Directori departamente, 

Responsabili programe, 

Titulari discipline 

Permanent 

 

Îmbunătățirea procesului de 

desfășurare a practicii.  

Efectuarea unor stagii de practică în 

unități de profil care oferă o bună 

formarea profesională. 

Decan, Prodecan, 

Directori departamente, 

Responsabili programe, 

Titulari discipline, 

Responsabil practică 

Permanent 

 

Implicarea facultății în proiectele ce 

pun accent pe pregătirea aplicativă a 

studenților. 

Decan, Prodecan, 

Directori departamente, 

Responsabili programe, 

Titulari discipline, 

Responsabil practică 

Permanent 

 

Dezvoltarea de relații cu agenții 

economici în vederea identificării 

locurilor de muncă. 

Decan, Prodecan, 

Directori departamente, 

Responsabili programe, 

Titulari discipline, 

Responsabil practică 

Permanent 

 

Atragerea studenților la 

îmbunătățirea activității din 

facultate, a actului didactic. 

Implicarea în activitatea de cercetare, 

în promovarea ofertei educaționale și 

activități extracurriculare. 

Decan, Prodecan, 

Directori departamente, 

Responsabili programe, 

Titulari discipline 

Permanent 

 

Îmbunătățirea activității de tutoriat 

pentru identificarea problemelor 

studenților, în special problema 

abandonului. 

Decan, Prodecan, 

Directori departamente, 

Responsabili programe, 

Titulari discipline 

Permanent 

 

Stimularea activității cercurilor 

științifice. 

Decan, Prodecan, 

Directori departamente, 

Responsabili programe, 

Titulari discipline 

Permanent 
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Se va dezvolta colaborarea ȋntre 

asociația studenților și asociațiile de 

elevi din diferite licee și vor fi 

susținuți în realizarea de proiecte 

comune. 

Decan, Prodecan, 

Directori departamente, 

Responsabili programe, 

Titulari discipline 

Permanent 

 

Încurajarea studenților de a 

participa la programul 

Erasmus, oderindu-le 

posibilitatea realizării unor 

stagii de pregătire didactică 

și de cercetare în universități 

europene. 

Se va susține participarea studenților 

la programele ERASMUS prin 

recunoașterea și echivalarea 

examenelor susținute în străinătate. 

Decan, Prodecan, 

Directori departamente, 

Responsabili programe, 

Titulari discipline, 

Responsabil 

ERASMUS 

Permanent 

 

Vor fi sprijinite inițiativele 

studenților în organizarea de 

competiții studențești, 

activități științifice, 

culturale, sportive și de 

voluntariat. 

Realizarea de întâlniri periodice cu 

studenții în vederea identificării de 

idei constructive pentru inițiativele 

lor. 

Decan, Prodecan, 

Directori departamente, 

Responsabili programe, 

Titulari discipline 

Permanent 

 

Menținerea legăturii cu 

absolvenții, pentru a fi 

cooptați ȋn rezolvarea 

solicitărilor CDI, în 

susținerea formării 

profesionale a studenților.  

Invitații la acțiuni științifice, 

interviuri, lecții deschise. 

Decan, Prodecan, 

Directori departamente, 

Responsabili programe, 

Titulari discipline 

Permanent 

 

 

 

Decan,  

Prof. univ. dr. ing. Cosmulescu Sina Niculina 

 

 

Aprobat în Consiliul Facultăţii de Horticultură din 7.03.2022 


