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Prezentul raport prezint  o sintez  a activit ții Departamentului de Inginerie Electric , 
Energetic  şi Aerospa ial , derulat  în perioada 01.10.2015 –30.09.2016. 

Trebuie s  le mul umesc tuturor colegilor din departament, pentru eforturile f cute. 
Inten ia mea este ca, prin acest raport, s  trec în revist  ce am promis acum un an, ce am reuşit s  
realiz m şi ce obiective ne propunem pentru perioada urm toare. 

Retrospectiv, obiectivele din planul managerial al directorului de departament au fost:  

  Redobândirea respectului pentru personalul didactic şi auxiliar al departamentului, în 

rela ia cu conducerea universit ii şi cu angaja ii diverselor departamente ale acesteia.  

 Sprijinirea tuturor membrilor departamentului, în demersurile de promovare. 

 Sprijinirea realiz rii obiectivelor din planul strategic al facult ii, în rela ia cu studen ii. 

 Realizarea de programe de studii atractive. 

 Realizarea de programe de cercetare la nivelul departamentului, care s  antreneze toate 

persoanele, func ie de specializarea fiec ruia, dându-se astfel tuturor posibilitatea 

ob inerii unor cîştiguri suplimentare, dar şi a dezvolt rii personale. 

 Elaborarea şi implementarea unei strategii realiste, pentru creşterea resurselor bugetare.  

 Realizarea, în parteneriat public privat, a unor cicluri de studii postliceale. 

Rezultatele ob inute pân  acum, pot fi rezumate astfel: 

 

 



Dinamica posturilor şi a titularilor 

 În anul universitar 2015- 2016, în departament au desf şurat activitate didactic  30 de 
cadre didactice titulare şi 4 asocia i. Fa  de anii preceden i, s-a produs un salt calitativ în 
ceea ce priveşte structura corpului didactic. Num rul conferen iarilor şi al şefilor de 
lucr ri titulari a sporit, în urma promov rii prin concurs a doi asisten i şi un şef de lucr ri, 
care au participat la concurs în perioada decembrie 2015 – ianuarie 2016. Cadrele 
didactice titulare care au promovat sunt: Mihai Lungu (conf.), Dan St nescu (Ş.l) şi 
Felicia Stan Ivan (Ş.l). 
 

 În semestrul al II lea al anului universitar 2015- 2016, s-a propus scoaterea la concurs a 
dou  posturi de asistent, pozi iile 56 şi 59 în statul de func ii 2015- 2016, cu precizarea 
tematicii şi a comisiei de concurs. Posturile au fost ocupate de candidatii dr. ing. Ştefan 
Marian Nicolae şi dr. ing. Petre Negrea, astfel c  în anul universitar 2016- 2017 vor 
func iona ca titulari 2 asisten i. 
 

Activitatea de cercetare ştiinţific   
 

 Cadrele didactice ale departamentului au fost sprijinite s  participe cu articole ştiin ifice 
la conferin e interna ionale din ar  şi str in tate, cu finan are din fondul de cercetare al 
faculta ii. 
 

 În perioada 19-20 mai 2016, a avut loc Simpozionul Studen esc EL-SES 2016, la care au 
fost implica i studen i de la ambele niveluri de studii şi elevi de la liceele din oraş, cu 
peste 70 de lucr ri prezentate. Cadrele didactice din departament, care s-au implicat cu 
foarte mare responsabilitate in organizare şi c rora li s-a datorat, în mare parte, succesul 
evenimentului au fost: prof. dr. ing. Lucian Mandache, conf. dr. ing. Liviu Dinc , 
Ş.l.dr.ing. Oana Gabriela Sîrbu, Ş.l.dr.ing. Jenica Ileana Corc u, Ş.l.dr.ing.Dan St nescu, 
Ş.l.dr.ing.Radu Cristian Dinu, S.l. dr. ing. Mircea Ardeleanu, Ş.l.dr.ing.Mihai Paul 
Mircea, Ş.l.dr.ing.Felicia Stan Ivan. Trebuie remarcat  şi implicarea OSPPEC în 
organizarea simpozionului, inclusiv în atragerea de sponsoriz ri. 
 

 În perioada 6-8 octombrie 2016 s-a desf şurat Conferin a ICATE, organizat  de 
Departamentul IEEA, cu o larg  participare. Num rul lucr rilor înregistrate în programul 
final a fost 116. Coordonarea activit ților organizatorice și științifice impuse de acest 
eveniment s-a realizat de c tre Prof.univ.dr. ing.Maria Brojboiu. In ceea ce privește 
comitetul organizatoric și științific, s-a remarcat implicarea activ  a urm toarelor cadre 
didactice, membre ale departamentului: Prof.univ.dr.ing.Lucian Mandache, Conf.dr.ing. 
Virginia Ivanov, Ş.l.dr.ing.Mihai Paul Mircea, S.l. dr. ing. Ioana Sîrbu,S.l. dr. ing. Mircea 
Ardeleanu, ing. Costel Burada şi ing. Carmen Popescu. 
 

 În condițiile în care, în luna iunie 2016 au fost deschise noi linii de finanțare, la nivelul 
departamentului au fost depuse 8 noi cereri de finanțare, la elaborarea c rora au 
contribuit mai multe cadre didactice, astfel: Prof. univ. dr.ing. Leonardo Geo M nescu, 



Prof. univ. dr .ing. Marian Ciontu, Conf. univ. dr. ing. Denisa Ruşinaru, Conf. univ. dr. 
ing.Alexandru Tudosie, Conf.univ.dr.ing. Virginia Ivanov, Ş.l.dr.ing. Mihai Paul Mircea,  
Ş.l.dr.ing Jenica Corc u. În funcție de rezultatele evalu rii acestor cereri de finanțare, în 
anul universitar 2016- 2017 va debuta implementarea proiectelor acceptate la finanțare și, 
de asemenea, va continua implementarea proiectelor coordonate de c tre Prof. univ. dr. 
ing. Petre Marian Nicolae, Conf.univ.dr.ing. Lucian Grigorie şi Conf.univ.dr.ing. Mihai 
Lungu.  
Felicit ri tuturor colegilor care s-au implicat în depunerea de proiecte ! 
 

 Membri ai departamentului au ob inut premii şi medalii, în competi ii la nivel national şi 
interna ional şi anume: Prof. univ. dr. ing. Petre Marian Nicolae – medalie de aur la 
Salonul Interna ional de Inventic  de la Geneva, Prof. univ. dr.Romulus Lungu  şi conf. 
univ.dr.ing. Mihai Lungu – Premiul AGIR, pentru  cartea “Sisteme automate de aterizare 
a aeronavelor”, publicat  în 2016. 
 

 4 membri ai departamentului, respective Prof. univ. dr.Romulus Lungu, conf. univ.dr.ing. 
Mihai Lungu, conf. dr. ing. Liviu Dinc , Ş.l.dr.ing. Jenica Ileana Corc u au fost, în 2016, 
laurea i in domeniul ştiin e inginereşti, ai Galei Excelen ei în Cercetare la Universitatea 
din Craiova. 
 
Achiziţii  

 În vederea  creşterii calit ii activit ilor de  predare, înv are, evaluare s-a realizat 
dotarea salilor de curs cu videoproiectoare şi ecrane de proiec ie. 

 
 Pentru identificarea spa iilor de înv mânt, laboratoare şi birouri, s-au achizi ionat şi 

montat pe uşile de acces, etichete metalice. 
 

 
Evenimente 
 

 În ziua de 13 mai 2016, am evocat personalitatea domnului Profesor Silviu PUSCASU, în 
semn de respect deosebit pentru cel care a fost unul dintre marii dascali ai invatamantului 
electrotehnic craiovean. 
 

 Pentru crearea unei atmosfere pl cute în incinta facult ii, în preajma s rb torilor de 
iarn , cu ajutorul unei sponsoriz ri din partea partenerilor din mediul economic, am 
împodobit, în holul facult ii, bradul de craciun. 
 

Organizarea și derularea ședințelor de departament 
 

 Directorul Departamentului a convocat, periodic, în perioada 01.10.2015 - 31.09.2016 
membrii departamentului, la întâlniri în cadrul c rora s-au prezentat și dezb tut 
problemele curente ale activit ii facult ții, anunțate în timp util prin intermediul 



convocatoarelor transmise. Aspectele discutate în cadrul acestor întâlniri se reg sesc în 
proceselor verbale ale ședințelor. Toate ședințele organizate de c tre Consiliul 
Departamentului au fost statutare, nefiind necesar  reprogramarea acestora. Directorul 
Departamentului apreciaz  faptul c  membrii departamentului au participat activ în 
cadrul acestor întâlniri, exprimând propuneri ce au contribuit la îmbun t țirea activit ții 
departamentului. Cu toate acestea, Directorul Departamentului remarc  faptul c  nu toți 
membrii departamentului își asum  obligativitatea particip rii la aceste şedin e. Pentru a 
evita astfel de situații, în anul universitar 2016- 2017, s-a stabilit, de la începutul anului 
universitar, o zi şi un interval orar pentru aceste şedin e. 

 
Activit ţile de promovare 

 
 În anul universitar 2015–2016, activit țile de promovare s-au derulat în contextul unei 

strategii interactive, ale c rei principale direcții de acțiune au fost urm toarele: 
promovarea facult ții la nivelul liceelo,r prin prezent rile f cute de c tre cadrele 
didactice, prezența membrilor Consiliului Departamentului la activit i metodice derulate 
la liceele din zon , aducerea elevilor, în cadrul zilelor por ilor deschise, în incinta 
faculta ii şi prezentarea laboratoarelor. To i membrii departamentului s-au implicat în 
mod activ în aceste activit i. 

 
 Atragerea și implicarea studenților în activitatea de promovare a facult ții. Reprezentan i 

ai studen ilor au înso it cadrele didactice în vizitele de promovare la licee.  
 

 Organizarea, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Jude ean Dolj, a celei de a II-a edi ii a 
Concursului „Electrotehnic -Electromecanic -Electronic  – 3E”, în luna mai 2016. 
Probele de concurs (o prob  teoretic  desf şurat  ca lucrare scris  şi o prob  practic  de 
laborator), precum şi festivitatea de premiere s-au desf şurat la sediul facult ii. Pe 
parcursul concursului, elevii de liceu au fost conduşi s  viziteze laboratoarele facult ii.  
 

 Sus inerea ac iunii Studenții noștri pot mai mult!”,  care s-a desf șurat  în perioada 26-27 
mai 2016, pe strada Theodor Aman din Centrul Vechi al orașului. Evenimentul a fost 
organizat de Universitatea din Craiova, în colaborare cu Casa de Cultur  a 
Studen ilor  (CCS) Craiova și Conven ia Organiza iilor Studen eşti (COS). La eveniment, 
au stat la stand, Ş.l.dr.ing. Cristian Bratu, Ş.l.dr.ing. Florin Ocoleanu, doctoranzi si 
studen i, membri ai Ospec. 
 

 
Concluzii şi direcţii viitoare de acţiune  
 
Vor fi continuate eforturile pentru atingerea mai multor obiective din planul 
managerial, precum:  
 

 Sporirea num rului de acorduri de parteneriat cu institu ii din ar  şi str in tate. 
  

 Dezvoltarea de proiecte şi parteneriate. 
 



 Gestionarea eficient  a carierei corpului profesoral şi a personalului auxiliar. 
 

 Repartizarea în mod echilibrat a r spunderilor și sarcinilor între membrii colectivului 
departamentului.  La nivelul conducerii departamentului, se dorește a fi implica i toți 
membrii corpului didactic în activit țile ce se desf șoar  la nivelul facult ții, altele decât 
cele didactice și de cercetare. Atragerea cadrelor didactice în activit ți de natur  
administrativ  are un rol important în creșterea nivelului de implicare și în cunoașterea 
problemelor facult ții.  

 Pentru anul universitar 2016 –2017, conducerea departamentului va promova aceeași 
atitudine de respect faț  de aspirațiile umane și profesionale ale membrilor 
departamentului, faț  de sentimentele acestora, faț  de ideile și sugestiile exprimate, 

promovând valori precum integritatea, spiritul de echip , responsabilitatea și echitatea. 
 

În concluzie, tot ce am spus sunt fapte şi cifre care arat  clar ca s-a muncit şi înc  intens 
si va multumesc, din nou, tuturor. Sigur c  se puteau face şi mai multe, dar pentru asta chiar e 
nevoie ca to i s  punem um rul. 

 

Director Departament IEEA, 

Conf. dr. ing. Daniela Popescu 

27 octombrie 2016 


