
 
 

 
 
 
 
 
 

PLAN OPERA IONAL  
ii de  pentru perioada 2022-2023 

 
 
PREAMBUL  
Prezentul plan opera ional a fost ii 
Inginerie a Lemnului pentru perioada 2020-2024

ii, în perioada 2022-2023 le ac iuni:  
 
Obiectiv 1.  ele pie
pe nevoile studen ilor, prin:  
 
1.1. ile economice ale 

ele cadrului na
Termen: permanent.  

coordonatorii programelor de studii, directorul de departament, decanul.  
 
1.2. Propunerea unor noi programe de studii în concordan iile de pe pia a muncii. 
Termen: permanent.  

.  
 
1.3. ele cerute viitorilor absolven i; 
Termen: permanent;  

coordonatorii programelor de studii, directorul de departament, decanul.  
 
1.4. Accentuarea importan ilor 
de profil. 
 Termen: permanent. 
  coordonatorii programelor de studii, directorul de departament, prodecanul cu studen ii, decanul. 



 
1.5. Încurajarea schimburilor didactice (cadre didactice en i recunoscute de la nivel 

ionale.  
Termen: permanent. 

ii, decanul.  
 
Obiectiv 2. Sus ii de cercetare-dezvoltare- , prin:  
 

. 
Termen: permanent. 
 onatorii centrelor de cercetare, directorul de departament, prodecanul cu cercetarea, decanul.  
 

de contracte cu mediul economic.  
Termen: permanent. 
 or de cercetare, directorul de departament, prodecanul 
cu cercetarea, decanul. 
 
 2.3. Sus ifice valoroase în Revista PRO LIGNO;  
Termen: permanent. 
  
 
2.4. Sus  parteneriat cu colaboratori 

   
Termen: permanent 
 , decanul.  
 
2.5. Sus inerea demersur ii interna
indexarea ISI. 
Termen: permanent. 
  
 
2.6 pentru indexarea ISI a 

 
Termen: permanent. 
 , decanul.  
 



2.7.  Conferin ei ifice Interna ionale ICWSE în luna noimembrie 2023. 
rea  periodicit  de 2 ani a acesteia. 

 Termen: Noiembrie 2023. 
 

 
 
2.8. Sus   
Termen: permanent. 

 
 
 2.9 ifice studen ifice Studen
cu participare interna  
 Termen: permanent. 
 ifice studen ii, decanul. 
 
 2.10. Sus

iin ii de predare. 
 Termen: permanent. 
  
 
Obiectiv 3. Dezvoltarea unor rela ii, prin:  
 

ii. 
 Termen: permanent. 
 ii, decanul.  
 
3.2. Atragerea de venituri extrabugetare pentru sus inerea studen ilor cu probleme sociale/cu rezultate foarte 

 
 Termen: permanent. 
 ii, decanul.  
 
3.3. Sus ii economici. 
 Termen: permanent. 
 ii, decanul.  
 

ilor extracurriculare ale studen  
Concursul Na )   de studii etc. 



 Termen: permanent. 
 ii, decanul.  
 
3.5. Promovarea studen -
promovare pe site- ii, paginile facul  
Termen: permanent. 
 ii, prodecanul cu informatizarea, decanul.  
 
3.6.   
Termen: permanent. 
  directorul de departament, 
decanul.  
 

inerea unui climat favor
umane, prin:  
 

atitudinilor necolegiale. 
 Termen: permanent.  

 
 
4.2. Promovarea transparen ei decizionale. 
Termen: permanent. 

 
 

e îndeplinesc criteriile legale. 
 Termen: permanent. 
 nd: directorul de departament, decanul.  
 

Termen: permanent. 
  
 

Termen: permanent. 
  
 



4.6. Sprijinirea cadrelor didactice performante  ilor 
financiare  pentru a continua activi  
 Termen: permanent. 
  
 
 
Obiectiv 5. Promovarea de ac
necesare func ii, prin:  
 

i.  
Termen: permanent. 
 oordonatorii programelor de studii, directorul de departament, decanul.  
 

ii, prin promovarea rela iilor cu 
partenerii din mediul economic. 
 Termen: permanent. 
  
 
5.3. Crearea de venituri  
Termen: permanent.  

 
 
Obiectiv 6. Dezvoltarea rela -cultural, prin:  
 
6.1. Promovarea unui program de întâlniri periodice cu factori de decizie din mediul de afaceri (Asocia ia 
Producӑtorilor de Mobilӑ din România, Asocia ia Clubul Român de Mobilӑ, Clusterul Mobilier Transilvan); 
Termen: permanent. 
  
 
 6.2. Dezvoltarea de proiecte comune cu parteneri din me -cultural. 
 Termen: permanent. 
  
 

ifice (simpozioane, conferin ii, 
târguri etc.) organizate în comun. 
Termen: permanent.  



 
 
6.4. Promovarea de cursuri de perfec ionare p  
 Termen: permanent. 
  
 
6.5. Propunerea de servicii de consultan i comerciale de profil. 
 Termen: permanent. 
  
 

ii la nivel na ional, prin:  
 
7.1. Promovarea imaginii faculta ii în mediul on- ocializare, în vederea atragerii de cât mai 
mul i tineri absolven i de liceu pentru a deveni studen  
Termen: permanent. 
  
 
7.2. Promovarea imaginii faculta ii în rândul ilor comerciale de profil în scopul atragerii de fonduri 
extrabugetare prin contracte de cercetare/dezvoltare, sponsorizari, dona ii. 
 Termen: permanent. 
  
 
7.3. Promovarea imaginii faculta ii în mediul academic din  
 Termen: permanent. 
  
 
7.4. Promovarea imaginii faculta ii în mediul academic din 
conferin elo ifice interna ionale ICWSE. 
 Termen: Noiembrie 2023.  

 
 

                                Decan, 
30.09.2022                                                                                                                                          

 

30.09.2022 


