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RAPORT
privind gradul de împlinire al Planului Operațional al
Departamentul de TEXTILE PIELĂRIE ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL
pentru anul 2021
Denumire Obiectiv/ Acţiune
1. Managementul instituțional
1.1. Prezentarea și discutarea în Consiliul DTPMI a Raportului anual la
Planul Operațional al DTPMI pentru anul 2021
1.2. Dezbaterea şi aprobarea în Consiliul DTPMI a Planului
Operaţional al DTPMI pentru anul 2021, adaptat la necesităţile de
îmbunătăţire a calităţii proceselor educaționale, de cercetare și
administrative; afișarea Planului Operațional pe site-ul DTPMI
1.3. Actualizarea şi afişarea pe site-ul Universităţii din Oradea a
declaraţiilor de avere pentru persoanele stabilite prin lege

Grad de
realizare
Realizat
Realizat

Realizat
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Justificare (adresă/web,etc.)
Documentele au fost prezentate, discutate și aprobate în Consiliul
DTPMI http://textile.webhost.uoradea.ro
Planul Operațional pe 2021 a fost discutat și aprobat de Consiliul
DTPMI, respectiv a fost afișat pe site-ul DTPMI)
http://textile.webhost.uoradea.ro
Declaraţiile de avere pentru persoanele stabilite prin lege au fost
postate pe site-ul Universității
https://www.uoradea.ro/Declaratii+de+avere?structure=Declaratii+de
+avere

Denumire Obiectiv/ Acţiune
1.4. Organizarea lunară a şedinţelor Consiliul DTPMI, în vederea luării
deciziilor ce se impun şi transmiterii informaţiilor privind activitatea
universităţii și facultății
1.6. Raportare către ME a realizărilor didactice și științifice pentru
finanţarea de bază şi suplimentară a UO
2. Managementul calităţii
2.1. Elaborarea RAE și pregătirea procesului de evaluare externă
pentru programul MCPCDTP, domeniul de master Inginerie și
management.
2.2. Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a activităţii didactice și
a disciplinelor de către studenţi, reflectarea în Rapoartele de
Autoevaluare, prezentarea situaţiei în Consiliul DTPMI
2.3. Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a prestaţiei cadrelor
didactice şi a disciplinelor de studiu (autoevaluare, evaluare în
departament), reflectarea în REI, prezentarea situaţiei în Consiliul
Facultăţii
2.4. Implementarea recomandărilor rezultate în urma vizitei
instituționale ARACIS din anul 2018
2.5. Analiza rezultatelor obținute de studenți în sesiune
2.6. Verificarea respectării obligativităţii cadrelor didactice de a
prezenta la prima oră de curs fişa disciplinei şi depunerea acesteia la
directorul de departament
3. Managementul procesului educațional
3.1. Verificarea operaţionalizării activităţilor didactice. Măsuri şi
sancţiuni

Grad de
realizare
Realizat
Realizat
Realizat
parțial
Realizat

Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

Realizat
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Justificare (adresă/web,etc.)
Consiliul DTPMI s a întrunit lunar în vederea luării deciziilor ce se
impun şi transmiterii informaţiilor privind activitatea universităţii și
facultății/DTPMI
DTPMI a raportat către ME realizările didactice și științifice pentru
finanțarea de bază și suplimentară a UO.
A fost demarată elaborarea RAE pentru programul de master
MCPCDTP , dar nu a fost încă finalizată, deoarece evaluarea se face
pe întreg domeniul IM.
S-a urmărit aplicarea procedurii de evaluare a cadrelor didactice și a
disciplinelor de studiu de către studenți, rezultatele fiind discutate în
Consiliul DTPMI și consemnate în Rapoartele de Autoevaluare.
S-a urmărit aplicarea procedurii de evaluare a cadrelor didactice și a
disciplinelor de studiu de către studenți, rezultatele fiind discutate în
CF IEMI și consemnate în Rapoartele de Autoevaluare.
S-a demarat un proces de reabilitare și reamenajare a laboratoarelor
gestionate de DTPMI, care se va continua și în acest an.
După încheierea fiecărei sesiuni s-au analizat rezultatele obținute de
studenti în Consiliul DTPMI.
Fișele de disciplină au fost depuse la directorul de departament la
începutul anului universitar. Directorul de departament a verificat
prezentarea acestora la primul curs.
Pentru activitatea defășurată on-site în anul 2021, DTPMI a verificat
prezența la activitățile didactice și nu au fost constatate abateri
nemotivate de la orar, astfel încât nu a fost necesară solicitarea
aplicării unor sancțiuni. Pentru activitatea didactică desfășurată online, s-au verificat rapoartele de activitate ale cadrelor didactice și
activitatea desfășurată pe platforma de e-learning a UO.

Denumire Obiectiv/ Acţiune
3.2. Auditarea planurilor de învăţământ ale programelor de studii
universitare de licenţă şi master
3.3. Traducerea paginii web a DTPMI în limba engleză
3.4. Diversificarea ofertei educaţionale în limba engleză pentru toate
nivelele, în vederea atragerii de studenţi străini
3.5. Asigurarea desfăşurării activităţii de practică în colaborare cu
mediul socio-economic
3.6. Elaborarea materialelor didactice proprii pentru programele de
studii deficitare. Se va elabora planul propriu de editare-actualizare a
cursurilor astfel încât să fie acoperite la zi, programele de studii.
Utilizarea resurselor alocate pentru achiziţii de carte în scopul tipăririi
în cadrul UO şi achiziţiei cursurilor proprii
3.7. Scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în vederea
acoperirii posturilor din statele de funcții cu personal didactic titular

Grad de
realizare
Realizat
Realizat
Nerealizat
Realizat

Realizat

Realizat

3.8. Verificarea existenţei ca şi anexă la Planurile de învăţământ a
confirmării de consultare a angajatorilor

Realizat

3.9. Încărcarea materialelor didactice pe platforma e-learning (Moodle)
şi/sau pe site-ul facultății

Realizat

3.10. Organizarea examenelor de finalizare a studiilor (diplomă și
disertație) pentru absolvenții facultății, specializări gestionate de
DTPMI
3.11. Organizarea și derularea admiterii 2021
3.12. Traducerea fișelor de disciplină în limba engleză

Realizat
Realizat
Realizat
parțial

4. Managementul procesului de cercetare
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Justificare (adresă/web,etc.)
Planurile de învățământ ale programelor de studii universitare de
licenţă şi master au fost auditate și nu au fost formulate observații.
Site-ul departamentului oferă informațiile necesare și în limba
engleză, dar urmează să se și îmbunătățescă
Urmează să se analizeze posibilitatea inițierii unui program de studii
în limba engleză.
Studenții DTPMI au efectuat practica în 2021 în cadrul entităților
economice de profil din jud. Bihor, pe baza convețiilor încheiate cu
acestea.
Toate programele de studii sunt acoperite cu cursuri proprii,
disponibile studenților fie în format electronic pe platforma de elearning https://e.uoradea.ro/course/index.php?categoryid=15, fie
tipărite (sau ambele).
Pe parcursul anului 2021, au fost propuse și scoase la concurs două
posturi de asistent universitar pe perioadă determinată.
Planurile de învățământ elaborate în 2021 și valabile începând cu
2021/2022 au fost discutate cu reprezentanții angajatorilor și există
proces-verbal încheiat în urma consultării angajatorilor. Există PV de
consultare a angajatorilor
Suporturile de curs și îndrumătoarele de aplicații / laboratoare au fost
încărcate
pe
platforma
e-learning
(Moodle)
https://e.uoradea.ro/course/index.php?categoryid=15
Am organizat și derulat examene de finalizare a studiilor în sesiunile
din iulie și septembrie a anului 2021, în conformitate cu
https://iemi.uoradea.ro/info-studenti/examene-de-diploma.html
Admiterea 2021 s-a desfășurat în două sesiuni: iulie și septembrie.
Numai o parte din fișele de disciplină au fost traduse în limba
engleză.

Denumire Obiectiv/ Acţiune

Grad de
realizare

4.1Elaborarea și gestionarea de proiecte pentru finanţarea
Cercetării prin programe naţionale şi internaţionale de CDI, cu
asigurarea caracterului aplicativ al cercetării prin colaborarea cu
mediul socio-economic

Realizat

4.2. Pregătirea rapoartelor pentru evaluarea centrelor de cercetare

Realizat

4.3. Monitorizarea înregistrării activității de cercetare – inovare a cadrelor
didactice în bazele de date naționale și internaționale prin deținerea de
conturi: ISI, SCOPUS, ORCID, Mendeley, Publons, Brainmap.

4.4. Organizarea manifestărilor științifice ale facultății
4.5. Organizarea de sesiuni ştiinţifice studenţeşti, organizarea de
concursuri profesionale şi sprijinirea participării la manifestări similare
din alte centre universitare
5. Managementul resurselor și activităţilor tehnico-economice
5.1. Reducerea pierderilor financiare realizate de către DTPMI
5.2. Elaborarea Planului anual de achiziţii pentru anul 2022

Realizat
Realizat
parțial

Justificare (adresă/web,etc.)
Cadrele didactice ale DTPMI au făcut parte din echipe de cercetare
care au redactat propuneri de proiecte de cercetare cu finanțare
națională având ca și componentă dotarea cu echipamente.
A fost actualizat raportul de evaluare al centrului de cercetare
gestionat de DTPMI.
CD și au creat conturi : ISI, SCOPUS, ORCID, Mendeley, Publons,
Brainmap pt. înregistrării activității de cercetare – inovare

Din cauza pandemiei datorate Corona –virus DTPMI nu a putut
organiza manifestarea științifică anuală, dar a reușit să realizeze cele
două volume de lucrări științiifice .
Studenții din DTPMI au participat la manifestarea BACStud 2021

Realizat
Realizat
parțial
Realizat

5.3. Reabilitarea/reamenajarea laboratoarelor din cadrul facultății

Execuția bugetară pe facultate la 30.09.2021 arată o scădere a
deficitului înregistrat la nivelul facultății.
Planul anual de achiziții pentru 2022 a fost elaborat și transmis
Conducerii facultății.

Realizat

Laboratorul de Tehnologia confecțiilor din piele și înlocuitori a fost
reutilat. Laboratorul de marketing a fost dotat cu tabla inteligentă și
sistem all in one.

Realizat

Au avut loc mese rotunde, work-shop-uri, întâlniri cu reprezentanți ai
mediului de afaceri, inclusiv on-line. Studenții au participat la vizite
în entități de profil https://iemi.uoradea.ro/

6. Parteneriate (Studențești; Mediul socio-economic)
6.1. Organizarea periodică a unor întâlniri cu reprezentanţi ai
instituţiilor locale şi/sau mediului de afaceri din domeniu
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Denumire Obiectiv/ Acţiune
6.2. Crearea și menținerea legăturii permanente cu mediul economic și
dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu organizațiile publice/private
pentru sprijinirea integrării absolvenților pe piața muncii şi alte
activităţi specifice

Grad de
realizare
Realizat

6.3 Activități remediale în vederea reducerii abandonului școlar

Realizat

6.4. Monitorizarea traseului profesional al absolvenților

Realizat

6.5. Atragerea de fonduri prin sponsorizare

Realizat
parțial

7. Imagine şi comunicare
7.1. Actualizarea permanentă a informațiilor pe site-ul
facultăţii/departamentelor și traducerea lor în limba engleză
7.2. . Organizarea acțiunilor de promovare pentru Admiterea 2021

Realizat
Realizat
Realizat

7.3. Elaborarea de materiale promoţionale şi de ofertă academică

7.4. Promovarea pe site-ul MediaUO a tuturor evenimentelor
desfășurate în cadrul facultății

Realizat

Justificare (adresă/web,etc.)
Au avut loc mese rotunde, work-shop-uri, întâlniri cu reprezentanți ai
mediului de afaceri, inclusiv on-line. Studenții au participat la vizite
în entități de profil https://iemi.uoradea.ro/
În cadrul proiectului ROSE 2019-2021 - Combaterea abandonului
scolar la Facultatea de Inginerie Energetica si Management
Industrial,
Acord
de
grant
nr.
153/SGU/NC/II/1,
s-au desfășurat activități remediale pentru reducerea abandonului
școlar http://roseyouturn.iemi.uoradea.ro/index.html
Traseul profesional al absolvenților este monitorizat, parte din ei
continuă studiile de master.
Fondurile atrase prin sponsorizări sunt relativ mici și au vizat
organizarea manifestărilor științifice și dotarea unor laboratoare
didactice.
Site-ul facultății și DTPMI prezintă informații referitoare la oferta
educațională https://iemi.uoradea.ro/educatie.html
Strategia și acțiunile întreprinse cu privire la admitere nu au condus la
atragerea unui număr mai mare de candidați.
Din cauza pandemiei provocată de coronavirus și restricțiilor
existente la nivel național promovarea ofertei educaționale a facultății
a fost realizată exclusiv on-line (site-ul facultății, pagina de facebook
a UO și a departamentelor).
https://iemi.uoradea.ro/admitere.html
https://www.facebook.com/UniversitateaDinOradea
https://www.facebook.com/search/top?q=departamentul%20de%20in
ginerie%20energetica
Promovarea a fost realizată exclusiv on-line

Aprobat în ședința Consiliului DTPMI. din 25.02.2022.
D IRECTOR DTPMI,
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conf. univ. dr. ing. Sabina GHERGHEL
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