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1. PREAMBUL 
 

Programul managerial pe care în propun pentru următorul mandat de patru ani este realizat 
pe baza cunoaşterii situaţiei prezente, concrete, din Facultatea de Geodezie, precum şi a 
Programului Managerial al Rectorului UTCB. Strategia de dezvoltare a facultăţii trebuie să fie 
în corelaţie cu cea a universităţii şi în concordanţă cu Legea Educației Naționale şi Carta UTCB. 
Am în vedere ca activităţile educaţionale şi de cercetare să se îmbunătăţească şi relaţia 
decanului cu întreaga comunitate din facultate să fie bazată pe colegialitate, respect şi spirit 
constructiv.  

Încrederea pe care colegii mei mi-au acordat-o, să fac parte din Consiliul Facultăţii de Geodezie 
şi din Senatul UTCB, în mandatul 2020 – 2024, mă determină să candidez pentru al doilea 
mandat de decan. 

Programul managerial vizează identificarea obiectivelor și priorităților care să conducă la 
consolidarea poziției Facultății de Geodezie, la creșterea prestigiului facultății în țară și peste 
hotare și, mai ales, la dezvoltarea domeniului inginerie geodezică, astfel încât să fie mai bine 
racordat la contextul internațional al evoluției științei. 

 

2. CONTEXT 
 

Facultatea noastră se află astăzi într-o situaţie de echilibru între numărul total de studenţi şi 
numărul personalului angajat, într-o perioadă de schimbare de generaţii, mai ales prin 
pensionarea unor profesori de valoare, într-o etapă de stabilizare a numărului de studenţi admişi, 
în fine, cu toţii ne dorim să putem revigora situaţia existentă. Contextul actual este dependent de 
mai mulţi factori: 

- Finanțarea educației și cercetӑrii cu 3,4% din PIB pentru anul 2020 reprezintă o sumă 
insuficientă pentru un sistem care, potrivit legii, ar trebui să primească 6% din PIB; 

- Reducerea continuă a numărului absolvenţilor cu bacalaureat; 

- Competiția cu facultӑțile din țarӑ și strӑinӑtate pentru atragerea studenților; 

- Competiția interuniversitarӑ pentru obținerea unor finanțӑri suplimentare / 
complementare; 

- Finanțarea cercetӑrii preponderent în domenii interdisciplinare/multidisciplinare; 

- Gradul de interes relativ mic al mediului privat şi public pentru dezvoltarea activitӑților de 
cercetare - dezvoltare - inovare în parteneriat cu mediul academic. 
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Bucurându-se de o bogatӑ tradiție profesionalӑ, facultatea noastrӑ trebuie sӑ priveascӑ cu realism 
în viitor, iar provocarile majore menționate anterior trebuie gestionate prin acțiuni care sӑ-i 
permitӑ menținerea în topul școlilor din domeniu, prin acţiuni care să atragă studenţi, să facă 
mai vizibilă profesia şi să ofere posibilităţi crescute de angajabilitate. 

3. TRADIŢIE 

 

Facultatea de Geodezie este singura facultate din țară ale cărei programe de studii de licență și 
masterat fac parte numai din domeniul măsurătorilor terestre. Cu alte cuvinte, toată activitatea 
didactică și de cercetare este orientată spre inginerie geodezică. Facultatea de Geodezie a fost 
înființată în urmă cu 29 de ani ca entitate de sine stătătoare și, în opinia mea, suntem o unitate 
de învățământ tânără. Totuși, rădăcinile noastre se trag din școala de ingineri hotarnici, cu o 
vechime de peste 200 de ani. În prezent, suntem cea mai importantă școală din țară în domeniul 
nostru de activitate, cu rezultate care ne onorează poziția de top, mai ales prin temeinica 
pregătire a absolvenților noștri. Prin urmare, facultatea noastrӑ reprezintӑ o instituție cu tradiție 
și prestigiu, clӑdite pas cu pas, cu dedicare și trudӑ de către toți cei care au fost implicați în 
conducerea acesteia în decursul timpului.  

Învăţământul geodezic din România are o veche și frumoasă tradiție, izvorâtă din necesitatea 
cunoaşterii formei şi dimensiunii terenurilor şi reprezentării lor pe hărţi şi planuri topografice sau 
cadastrale. În anul 1813 Gheorghe Asachi a înființat la Iași prima clasă de inginerie şi hotărnicie 
cu predare în limba română. A urmat la Bucureşti, în anul 1818, înființarea școlii de ingineri 
hotarnici de către Gheorghe Lazăr, cărturar născut la Avrig și îndrumat spre studii la Viena de 
către baronul Samuel von Brukenthal. Începând cu anul 1940 s-au pregătit ingineri în cadrul 
secţiei de cadastru din Şcoala Politehnică din Bucureşti. Odată cu reforma învăţământului din anul 
1948 se inaugurează la Iaşi Institutul de Măsurători Terestre, prima şcoală din ţara noastră care 
pregătea specialişti cu studii superioare (ingineri geodezi) pentru a rezolva problemele din 
domeniile topografiei, geodeziei, fotogrametriei și cartografiei. La 1 septembrie 1955 Facultatea 
de Geodezie Galaţi este transferată la Institutul de Construcţii Bucureşti, ca Secţie de Geodezie a 
Facultăţii de Drumuri și Poduri. În anul 1991 Secţia de Geodezie redevine Facultatea de Geodezie 
din Institutul de Construcţii Bucureşti (din februarie 1993, denumit Universitatea Tehnică de 
Construcţii Bucureşti).  

Pornind de la tradiţiile şi istoria de peste 200 de ani, pe care i-am aniversat prin Simpozionul 
internaţional GeoPreVi 2018 cu participarea reprezentanţilor FIG, Facultatea de Geodezie s-a 
dezvoltat continuu, devenind o prestigioasă instituţie de învăţământ universitar în domeniul 
ingineriei geodezice, graţie succesului absolvenţilor săi pe piaţa muncii locală şi internaţională şi 
a cadrelor didactice cu o temeinică pregătire.  
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Facultatea de Geodezie pregătește astăzi studenţi la învăţământul universitar de licenţă și 
masterat, la care se adaugă doctoranzii de la cel de-al treilea ciclu de pregătire. Facultatea are 
pentru învăţământul universitar de licenţă acreditată specializarea Măsurători Terestre şi 
Cadastru. Specializarea Cadastru și Managementul Proprietăților, cu trei promoţii de absolvenţi, 
precum şi specializarea Geodezie și Geoinformatică, ce nu a şcolarizat, intră în lichidare şi nu se 
organizează admitere pentru următorul an universitar. La masterat există trei specializări 
acreditate, dintre care funcţionează numai cea de Planificare Spaţială şi GIS pentru Dezvoltare 
Durabilă. 

Luând în considerare evoluţia din ultimii ani, se constată faptul că numărul de studenţi a cunoscut 
o scădere semnificativă, fiind reduse cifrele de școlarizare alocate de către Ministerul Educației și 
Cercetării.   

În momentul de față sunt înregistraţi: 

- 258 studenţi la programele de studii de licenţa,  

- 72 de studenţi la ciclul de masterat şi  

- 38 studenţi la doctorat. 

Corpul profesoral cuprinde în prezent un număr de 25 membri titulari, care fac parte din trei 
departamente ale facultăţii, cu norma preponderent la Geodezie, pe grade universitare 
repartizarea fiind următoarea:  

- 5 profesori universitari,  

- 8 conferenţiari universitari,  

- 9 şefi de lucrări sau lectori, 

- 3 asistenţi. 

4. MISIUNE 
 

Misiunea Facultăţii de Geodezie este legată de dimensiunea socială a învățământului superior şi 
constă în dezvoltarea învățământului universitar în domeniul ingineriei geodezice, cu scopul de a 
contribui la dezvoltarea sustenabilă a ţării. Pentru perioada actuală, misiunea principală este 
orientată către utilizarea de noi tehnologii şi deschiderea tot mai largă spre societate.  

Pentru acţiuni concrete am în vedere:  

- Furnizarea de servicii educaționale și de cercetare de calitate, cu rezultate concrete ale 
învăţării, orientate pe formarea de competenţe şi deprinderi ale studenţilor, dezvoltarea 
capacităţii lor intelectuale, inclusiv prin studiu individual şi integrarea în echipe de lucru; 
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- Transmiterea de informaţii de actualitate, aducerea de contribuţii în promovarea 
tehnologiilor specifice domeniului şi utilizarea acestora pentru aplicaţii orientate să rezolve 
problemele societăţii; 

- Formarea interactivă şi continuă a studenţilor constituie o prioritate a facultăţii noastre, o 
misiune responsabilă de a forma cadre tehnice cu pregătire superioară, în concordanţă cu 
cerinţele pieţiei muncii din ţară şi din Uniunea Europenă;  

- Misiunea de a completa pregătirea absolvenţilor de licenţă prin masteratele specifice 
domeniului facultăţii şi de a asigura pregătirea pentru studiile doctorale în ingineria 
geodezică; 

- Misiunea de a presta diferite activităţi inginereşti specifice solicitate de beneficiari, în 
condiţii competitive; 

- Misiunea de promovare a programelor internaţionale de cooperare, asigurarea schimbului 
de valori culturale, umane şi ştiinţifice între universităţi, afilierea la organizaţii şi organisme 
internaţionale pentru dobândirea accesului la experienţa mondială şi asigurarea însuşirii de 
noi valori de către studenţi şi cadrele didactice; 

- Facultatea va fi permanent deschisă interacţiunii cu mediul economic, administrativ, social 
şi academic la nivel local, naţional şi global.  

5. VIZIUNE 
 

Pornind de la viziunea propusă de Rectorul UTCB, ca universitatea să devină un reper european 
pentru construcții sustenabile, reziliente și inteligente în cadrul Universității Europene                    
EU-CONEXUS, viziunea facultăţii se regăseşte în acest cadru general dar, specificul profesiei ne 
conduce către o lume viitoare în care datele geospaţiale vor fi din ce in ce mai mult utilizate pentru 
luarea deciziilor, garantarea drepturilor imobiliare, evidenţa şi analiza spaţială a mediului natural 
şi antropic. 

6. PROPUNERE DE PROGRAM MANAGERIAL 2020 - 2024 

 

Conform articolului 53 din Carta universitară, aprobată de Senatul Universităţii Tehnice de 
Construcţii Bucureşti, “facultatea este condusă de Consiliul facultăţii, prezidat de decan”. Prin 
urmare, activitatea de conducere este atributul consiliului facultății, constituit din reprezentanţi 
ai personalului didactic şi de cercetare, precum şi din reprezentanţi ai studenţilor. Consiliul actual 
are 3 reprezentanţi ai Departamentului de Topografie şi Cadastru, 3 reprezentanţi şi 
Departamentului de Geodezie şi Fotogrametrie, 1 reprezentant al celorlalte colective şi 3 
studenţi, 2 la ciclul de licenţă şi 1 la masterat. 
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Conform Legii Educaţiei Naţionale, decanului îi revin următoarele sarcini: 

- să formuleze strategia de dezvoltare a Facultății de Geodezie; 

- să asigure cadrul necesar și instrumentele de implementare a strategiei enunţate în 
Programul Managerial; 

- să conducă ședinţele Consiliului Facultăţii și să pună în aplicare hotărârile Rectorului, 
Consiliului de Administraţie și Senatului UTCB. 

Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale din Facultatea de Geodezie este astăzi o opţiune 
fundamentală pentru adaptarea la nevoile în continuă schimbare ale mediului economico-social, 
conştientizând faptul că a fi competitiv în domeniu înseamnă să fie dezvoltate şi îmbunătăţite 
permanent mecanismele interne de evaluare şi promovare a calităţii. 

Conform “Metodologiei privind procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de 
conducere ale Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti” aprobată în Senatul UTCB din 
data de 18.07.2019, la capitolul III, Alegerile la nivelul facultăţilor, articolul 7.8, se specifică faptul 
că “Decanul facultăţii va fi selectat prin concurs public, organizat de rector şi validat de Senatul 
universitar”. 

Prezentul Program managerial, însoțit de Curriculum Vitae, constituie suportul pentru 
candidatura mea la funcția de decan și punctul de plecare pentru discuțiile din cadrul plenului 
Consiliului Facultății de Geodezie.  

Programul managerial susține activitățile de dezvoltare și modernizare a facultății noastre 
întreprinse până în prezent de conducerile precedente și propune obiective care pot fi asumate 
la nivelul facultății și care au nevoie de sprijinul conducerii UTCB. Prin acest program managerial 
doresc sӑ propun conservarea și continuarea a tot ceea ce s-a dovedit funcțional în timp, dar și 
orientarea către acţiuni pragmatice, spre binele studenţilor şi al colegilor mei. 

Programul de față poate fi îmbunătățit pe baza dialogului și sugestiilor celor interesați fără a fi 
încălcat cadrul legislativ actual și Planul managerial al Rectorului UTCB. În el se regăsesc unele din 
propunerile pe care le-am făcut în urmă cu patru ani, care sunt de actualitate şi care pot fi 
continuate şi adaptate situaţiei în care se află în prezent Facultatea de Geodezie şi UTCB. 

În situația în care voi fi desemnat să conduc echipa de management a facultății noastre mă voi 
baza pe valori ca: nivel ştiinţific, transparenţă, deschidere către nou, feedback, comunitate. 
Consider că mă pot baza pe susţinerea colegilor mei din întrega facultate. 

Experiența acumulată în funcția de decan, în perioada celor peste 4 ani, care nu au fost deloc 
uşori, îmi dă încredere în forțele proprii și mă va orienta ȋn luarea deciziilor potrivite, la 
momentul potrivit.  
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7. PRINCIPII 
 

- Promovarea valorilor şi principiilor care asigură libertatea academică, autonomia 
personală, dreptatea şi echitatea, onestitatea, meritul şi profesionalismul, respectul şi 
toleranţa, responsabilitatea şi bunăvoinţa; 

- Management în interesul comunității, nu al persoanelor; 

- Calitatea proceselor educaționale și de cercetare; 

- Atribuții și responsabilități asumate împreună cu echipa de management, prodecani,        
directori de departament, consiliul facultăţii; 

- Transparență decizionalӑ, comunicare, dialog; 

8. OBIECTIVE STRATEGICE 

 

Obiective strategice ale propunerii de plan managerial sunt: 

A. EDUCAȚIA - Îmbunătățirea procesului educațional prin orientarea acestuia cӑtre piața muncii 

B. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ - Promovarea excelenței în cercetarea științificӑ 

C. STUDENȚI - Crearea unui parteneriat colaborativ cu studenții 

D. RELAȚII INTERNAȚIONALE - Îmbunӑtӑțirea relațiilor internaționale 

E. RELAȚII CU MEDIUL PRIVAT - Dezvoltarea relațiilor cu mediul privat 

F. RESURE UMANE - Susținerea dezvoltării și valorizarea resurselor umane 

G. BAZA MATERIALĂ - Îmbunatățirea bazei materiale a facultӑții 

H. IMAGINEA - Promovarea imaginii facultății și a universității 

I. MANAGEMENT - Asigurarea unui stil de management participativ, transparent și performant 

 

9. ACTIVITĂȚI PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR STRATEGICE 

 

Realizarea practică a obiectivelor strategice formulate implică un ansamblu coerent de activitӑți, 
după cum urmează: 
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A. EDUCAȚIA  

Educația este un drept fundamental într-o societate democratică, iar calitatea serviciilor 
educaționale este o preocupare a instituţiei noastre, pentru a stimula învățarea și pentru a asigura 
nivelul de calitate așteptat. Pentru atingerea acestui deziderat este necesară creșterea calitativӑ 
a procesului educațional derulat la nivel de licență, masterat şi doctorat.  

Având în vedere aceste aspecte, propun urmӑtoarele inițiative concrete: 

- Continuarea activitӑții de actualizare permanentӑ a curriculei cursurilor şi armonizarea 
acesteia cu cea din universităţile performante, asigurând astfel creşterea nivelului calitativ 
al cursurilor, precum și adaptarea la cerințele pieței muncii, prin gӑsirea posibilitӑților de 
consultare a specialiştilor din domeniu;  

- Continuarea susţinerii perfecţionării metodelor de predare şi evaluare a studenţilor, 
implementând permanent metode noi și atractive de învӑțare. Actuala situaţie generată 
de virusul COVID-19 ne-a pus în faţa unei nevoi de predare on-line, la care colegii mei au 
gestionat corect procesul educaţional şi, până în prezent, nu au fost probleme;  

- Continuarea stimulӑrii studenților pentru a elabora lucrӑri de licențӑ și de disertație în 
parteneriat cu mediul privat sau în co-tutelӑ cu cadre didactice de la universitӑți cu 
specializӑri complementare; 

- Continuarea procesului de evaluare de către ARACIS a programelor de studii (programele 
de licență şi master) și menținerea gradului de încredere ridicat. Am coordonat în calitate 
de decan întocmirea Raportului de autoevaluare şi a anexelor aferente şi aşteptăm vizita 
echipei de evaluare; 

- Desfășurarea evaluării instituționale externe de către ARACIS și obținerea calificativului 
Grad de încredere ridicat pentru UTCB; 

- Revizuirea fişelor disciplinelor în conformitate cu standardele de calitate ale 
învăţământului superior şi în sensul cerinţelor pieţei muncii, pe baza auditului intern al 
disciplinelor, a dezbaterilor semestriale a acestora în cadrul departamentelor, a consultării 
colegiale cu colectivele de specialitate din ţară şi străinătate; 

- Iniţierea unor dezbateri profesionale regulate în departamente pe teme de actualitate, în 
scopul prezentării stadiului cunoaşterii în domeniile disciplinelor fundamentale şi de 
specialitate; 

- Consolidarea prestigiului corpului profesoral prin includerea în colectivele 
departamentelor a celor mai valoroși absolvenți. Este nevoie de cadre didactice tinere şi 
susţin angajarea pe o perioadă determinată, pe post de asistent, la cele două 
departamente de specialitate; 

- Invitarea unor profesori şi cercetători de prestigiu din țarӑ și străinătate pentru a susține 
prelegeri în cadrul facultăţii;  
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- Asigurarea unui echilibru dinamic în ceea ce priveşte fondul de timp per disciplinӑ alocat 
specializărilor din cadrul facultăţii, reducând diferențele provenite din gradul neuniform 
de pregӑtire din învӑțӑmântul preuniversitar; 

- Adaptarea programelor de studiu pe baza nevoilor actuale ale societății și cerințelor pieţei 
muncii; 

- Continuarea implementării unor programe postuniversitare și de perfecţionare; 

- Studierea oportunității includerii în oferta educațională a unui program nou de masterat 
în limba engleză și încurajarea dezvoltӑrii acestuia, în conformitate cu cerințele pieței 
muncii. Crearea unei linii de studiu în limba engleză cred cӑ este esențială atât pentru 
studenți, cât și pentru cadrele didactice, deoarece absolvenții trebuie sӑ facӑ fațӑ unei 
piețe globalizate, cu precădere celei europene. În lipsa unei astfel de linii de studiu 
mobilitățile studenților bazate pe reciprocitate au de suferit. Un alt avantaj este crearea 
unor materiale de studiu în limba engleză, care poate fi benefic pentru corpul profesoral 
și poate constitui o premisă pentru publicarea în edituri internaționale de prestigiu. Astfel, 
se poate observa cӑ acest aspect va avea impact în creșterea vizibilității internaționale a 
facultății. 

- Creșterea numărului de studenți înscriși la programele de studii de licență, masterat și 
doctorat pentru specializările din oferta educațională a facultății, inclusiv prin atragerea 
absolvenților de liceu din bazine geografice netradiționale cӑtre studiile de licențӑ, 
precum și a absolvenților din alte centre universitare cӑtre studiile de masterat și doctorat 
ale Facultӑții de Geodezie; 

- Reducerea ratei de abandon a studiilor universitare în primii ani de facultate pentru 
studenții înscriși la programele de licență, precum și creșterea ratei de absolvire pentru 
studenții înscriși la programele de licență și masterat; 

- Sprijinirea participӑrii cadrelor didactice din facultate la îmbunătățirea funcționalităților 
oferite de platformele electronice pentru profesori și studenți; 

- Sprijinirea participӑrii la completarea și dezvoltarea fondului de carte existent în biblioteca 
UTCB, a materialelor educaționale disponibile online și încurajarea studenților să utilizeze 
materialele existente; 

- Sprijinirea dezvoltӑrii unui sistem de tip internship în colaborare cu mediul privat. 

- Continuarea implicării ȋn decernarea premiilor anuale pentru excelență în educație; 

- Creșterea numărului de conducători de doctorat abilitați; 

- Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale folosind fondurile structurale. 
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B. CERCETAREA  

Cercetarea ştiinţifică este o componentӑ sine-qua-non a performanței universitare, relevanța 
cercetӑrii fiind evaluatӑ scientometric, pe baza factorului de impact al publicațiilor, granturilor / 
proiectelor de cercetare câștigate prin competiție, brevete de invenție. Aceastӑ componentӑ 
aduce finanțare suplimentarӑ, conferind totodatӑ prestigiu academic. 

Finanțarea cercetӑrii din fonduri publice este realizatӑ preponderent prin programe care vizeazӑ 
subiecte multidisciplinare cu impact major asupra societӑții. Abordarea cercetӑrii prin 
constituirea de colective formate din persoane cu competențe similare nu mai este de actualitate 
pentru succesul cererilor de finanțare. Este nevoie de cooperarea cu industria şi administraţia 
pentru dezvoltarea de proiecte care să fie finanțate. 

Pentru atingerea acestui obiectiv propun sa fie promovate următoarele acțiuni: 

- Continuarea organizării simpozionului cu participare internațională “GeoPreVi” - 
GEODEZIE PREZENT ŞI VIITOR inaugurat în 2011, urmat de edițiile 2015, 2017 şi 2018 (al 
cărui Președinte al Comitetelor de Organizare am fost),  ca punct de reper pe agenda 
știinţifică naţională şi europeană, inclus pe agenda evenimentelor Federației 
Internaționale a Geodezilor (FIG) - organizarea a două ediţii în mandatul 2020-2024; 

- Continuarea participӑrii UTCB - Facultatea de Geodezie ca membru academic în cadrul FIG; 

- Continuarea colaborӑrii cu Uniunea Geodezilor din România şi Societatea Română de 
Fotogrammetrie şi Teledetecţie; 

- Crearea de parteneriate cu ANCPI/OCPI și Centrul Naţional de Cartografie; 

- Preluarea de la UGR a Revistei de Geodezie, Cartografie și Cadastru, care a apărut 
întotdeauna prin implicarea cadrelor didactice ale facultăţii și sprijinirea în vederea 
indexӑrii în baze de date internaţionale; 

- Cooperarea cu absolvenții facultӑții, care au reputație științificӑ internaționalӑ; 

- Implicare în completarea bazei de date pentru raportarea anualӑ unitarӑ a rezultatelor 
cercetӑrii; 

- Promovarea participării la proiecte de cercetare naționale și internaționale în parteneriat 
cu universități de prestigiu din țară și din străinătate, institute de cercetare la nivel 
național și mediul privat; 

- Continuarea participӑrii Facultӑții de Geodezie ca și instituție co-organizatoare a 
Simpozioanelor internaționale GeoCAD de la Alba Iulia și GeoMat de la Iași; 

- Organizarea de seminarii și conferințe pentru studenți, doctoranzi și cadre didactice în 
scopul dezvoltării activității de cercetare și dezvoltării profesionale, în parteneriat cu 
mediul privat; 

- Continuarea organizării simpozionului naţional GeoPreVi Student în cadrul Facultății de 
Geodezie şi premierea din sponsorizări a studenţilor, pe baza unor criterii transparente; 
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- Dotarea laboratoarelor de cercetare și didactice prin intermediul fondurilor structurale; 

- Susținerea acordării de premii pentru activitate de cercetare științifică studențească la 
nivel de masterat și doctorat (sponsorizări ale mediului privat); 

- Susţinerea activităţii celor două centre de cercetare ale facultӑții, întărirea rolului pe care 
îl au în cadrul facultăţii şi sprijinirea demersurilor acestora pentru participarea la diferite 
competiţii; 

- Dezvoltarea unei reţele de relaţii în plan stiinţific la nivel internaţional şi naţional, cu 
universităţi şi centre de cercetare cu profil similar şi interdisciplinar, din ţară şi din 
străinătate; 

- Sprijinirea Şcolii Doctorale pentru creşterea numărului de doctorate în cotutelă, cu 
universități de prestigiu din străinătate; 

- Stimularea participării cadrelor didactice din facultate la conferințe internaționale de 
prestigiu (inclusiv financiar, în limita sumelor disponibile); 

- Sprijinirea studenţilor doctoranzi şi masteranzi pentru obţinerea de burse de cercetare în 
străinătate; 

- Creșterea numărului de cereri de finanțare depuse de cadrele didactice din facultate și a 
ponderii profesorilor care participă la implementarea acestor proiecte din Facultatea de 
Geodezie; 

- Sprijinirea activitătilor derulate de Departamentul de Management al Cercetӑrii, 
Dezvoltӑrii și Inovӑrii din cadrul UTCB; 

- Implicarea, ȋn cadrul UTCB, la activităţi ȋn domeniile majore de cercetare asumate prin 
Planul Strategic al UTCB: (i) Orașul Inteligent, (ii) Eficiența energetică și (iii) Reziliența la 
dezastre, domenii ȋn care, specialiștii din facultatea noastră pot fi utili din etapa de 
preluare prin diferite metode și prelucrare a datelor geospaţiale până la obţinerea 
informaţiilor și exploatarea acestora ȋn medii CAD și GIS; 

- Diversificarea ofertei de servicii specializate de CDI oferite industriei; 

- Implicarea cu toată energia a conducerii facultăţii şi a departamentelor pentru a sprijini 
propunerea Rectorului din Programul Managerial de a identifica sursele de finanțare 
pentru reabilitarea infrastructurii de cercetare de la Murighiol, în contextul implementării 
proiectului EUCONEXUS. 
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C. STUDENȚI 

Activitatea academicӑ nu ar putea exista în lipsa studenților, care reprezintӑ cel mai important 
partener educațional. Toatӑ activitatea didactică și de cercetare trebuie centratӑ pe student. 
Parteneriatul profesor - student trebuie reimplementat pe baza conceptului relațional de tip 
mentor - viitor specialist. 

Consider cӑ orientarea cӑtre studenți a activitӑților din cadrul Facultӑții de Geodezie poate fi 
realizatӑ prin: 

- Continuarea implementării proiecelor care au ca deziderat reducerea ratei de abandon 
școlar în primii ani de facultate, prin monitorizarea studenților cu situaţii predispuse la risc 
și identificarea unor soluții specifice; 

- Dezvoltarea unui sentiment de apartenențӑ la comunitatea academicӑ, drept bazӑ a 
relațiilor dintre studenți și cadrele didactice; 

- Monitorizarea întâlnirilor periodice ale îndrumătorilor de an cu studenţii, pentru 
identificarea problemelor lor specifice şi monitorizarea modului de rezolvare a acestora; 

- Garantarea unui tratament corect al studenţilor facultăţii, de pe poziţii de respect al 
persoanei şi personalităţii lor, în acord cu reglementările instituționale, pentru a asigura 
relaţii bune între studenţi şi cadre didactice; 

- Întărirea ponderii activităţilor didactice cu caracter formativ, participativ şi individualizat, 
care să asigure absolvenţilor spirit analitic şi decizional, încredere în cunoştinţele şi 
puterile proprii, iniţiativă şi prestanţă; 

- Promovarea unui management prin care se va încuraja implicarea studenţilor în procesul 
decizional din cadrul facultăţii, prin implementarea unor propuneri pertinente ale 
acestora; 

- Continuarea colaborӑrii permanente cu studenţii şi ASCB; 

- Continuarea colaborării dintre decanat şi organizaţiile studenţeşti pentru o rezolvare 
corespunzătoare a eventualelor probleme; 

- Continuarea colaborării cu studenţii pentru alocarea optimӑ a locurilor din cămine, a 
fondului de burse şi a altor probleme de tip social; 

- Facilitarea întâlnirilor dintre studenţi şi absolvenţi, angajatori şi mediul privat pentru a 
creşte şansele de absorbție pe piața muncii; 

- Facilitarea încheierii unor convenţii de practică pentru oportunităţi sporite în ideea 
formӑrii şi angajӑrii; 

- Organizarea unor întâlniri ale studenţilor din primul an cu cadre didactice şi colegi din anii 
mari, pentru a fi informați corect în ceea ce privește alegerea specializărilor; 
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- Sprijinirea UTCB Alumni și atragerea absolvenților alӑturi de facultate și universitate, 
pentru promovarea și dezvoltarea acestora; 

- Menținerea consultării studenți - cadre didactice, în vederea stabilirii datelor pentru 
susținerea examenelor; 

- Pӑstrarea relațiilor bune existente între studenți și decanat, respectiv secretariatul 
facultӑții; 

- Organizarea, de câte ori se considerӑ necesar, a unor întâlniri între conducerea facultăţii 
şi studenţi sau reprezentanţi ai acestora pentru rezolvarea eficientă a eventualelor 
probleme; 

- Susținerea inițiativelor de voluntariat ale studenților; 

- Analiza oportunității extinderii la anul II de studii de licență a structurii sesiunii de iarnă de 
la anul I de studii de licență; 

- Susținerea și promovarea evenimentelor organizate de către ASCB sau alte organizaţii 
studențești din cadrul facultății, cu și pentru studenți; 

- Sprijinirea comisiilor special constituite ale studenţilor pentru repartizarea locurilor de 
cazare în cămine a studenţilor facultăţii, a locurilor în taberele studenţesti şi a altor 
facilităţi pentru studenţi; 

- Continuarea implicării active ȋn Societatea Antreprenorială Studențească (SAS); 

- Continuarea și dezvoltarea acţiunilor de sondare a opiniei studenţilor privind procesul 
didactic şi serviciile oferite de facultate; interpretarea şi prezentarea în cadrul Consiliului 
Facultӑții a rezultatelor şi luarea eventualelor mӑsuri pentru îmbunӑtӑțirea procesului 
didactic; 

- Sprijinirea studenților pentru organizarea unui eveniment, la începutul fiecӑrui an 
universitar, prin care se prezintă facultatea, universitatea, comunitatea, oportunitățile de 
dezvoltare personală și profesională; 

- Sprijinirea unui sistem de internship-uri pentru studenți la societăţi comerciale agreate 
din domeniul geodeziei; 

- Colaborarea cu Asociaţia “Absolvenţii şi Prietenii Facultăţii de Geodezie” pentru a susţine 
prin sponsorizare acţiuni, proiecte, premii – toate în folosul studenţilor; 

- Crearea unui grup de colaborare, utilizând platforma Microsoft Teams, pentru studenţi şi 
conducerea facultăţii, grup coordonat de decan, valorificând experienţa câştigată în 
perioada martie - mai 2020, cu scopul de a facilita identificarea de comun acord a celor 
mai bune decizii în cadrul facultăţii; 

- Participarea activă la ConstructFest. 
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D. RELAȚII INTERNAȚIONALE 

Creșterea prestigiului Facultății de Geodezie reprezintă o prioritate, iar activitӑțile principale 
propuse pentru îndeplinirea acesteia sunt: 

- Stimularea participării cadrelor didactice și a cercetătorilor de prestigiu din străinătate 
pentru susținerea de prelegeri, cursuri și seminarii la programele de licență, masterat și 
doctorat derulate în cadrul facultății; 

- Sprijinirea participării cadrelor didactice din facultate, în calitate de profesor invitat, 
pentru a susține prelegeri în universități de prestigiu din țarӑ și din străinătate; 

- Promovarea de relaţii de parteneriat şi colaborare cu universităţi din strӑinӑtate, prin 
acorduri ERASMUS+, încurajarea schimburilor de studenţi şi de cadre didactice; 

- Stimularea unor activităţi de cercetare ştiinţifică pentru accesarea de fonduri europene și 
pentru depunerea de cereri de finanțare la competiţiile europene şi la programele de 
cercetare bilaterală; 

- Încurajarea afilierii facultăţii şi cadrelor didactice la organizaţii profesionale şi ştiinţifice 
naționale și internaționale; 

- Susținerea studenților pentru a participa la programe internaționale de mobilități și 
voluntariat; 

- Sprijinirea UTCB pentru încheierea de acorduri de colaborare cu universități din 
străinătate; 

- Participarea în consorții cu universități și institute de cercetări din străinătate pentru 
proiecte de cercetare cu finanțare europeanăși internațională;  

- Participarea la târguri internaționale pentru prezentarea a ofertei educaționale împreunӑ 
cu UTCB; 

- Continuarea recunoașterii meritelor academice ale unor personalităţi din străinătate, care 
au fost implicate în activităţi cu facultatea noastră, prin formularea propunerilor de 
acordare a titlului DHC de către Senatul UTCB. 

 

E. RELAȚII CU MEDIUL PRIVAT 

Orientarea sistemului educațional către piața muncii se poate realiza exclusiv prin intermediul 
parteneriatelor cu mediul extern facultății - cu autorități publice naționale și locale, cu mediul 
privat național și internațional, cu asociații profesionale, cu universități și licee.  

În scopul îndeplinirii acestui obiectiv propun următoarele acțiuni: 

- Constituirea Consiliului Consultativ al Facultății de Geodezie; 

- Susținerea afilierii facultății/departamentelor la noi rețele și asociații profesionale; 
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- Participarea la evenimente organizate de rețele universitare/asociații profesionale și a 
diverselor instituții; 

- Organizarea de evenimente în parteneriat cu mediul privat - sesiuni de comunicӑri 
științifice; 

- Implementarea unor programe de perfecţionare ȋn profesie, ȋn colaborare cu asociaţiile 
profesionale; 

- Facultatea noastră trebuie să aibă drept prioritate dezvoltarea unei relații de colaborare 
cu absolvenții săi, într-un cadru organizat, prin rețeaua ALUMNI. Comunitatea universitară 
poate deschide calea cooperării cu absolvenții facultății noastre, pe care îi poate implica 
în activitățile de promovare a meseriei în rândul elevilor de liceu, în atragerea de resurse 
materiale și financiare în beneficiul studenților. Sprijinirea înființӑrii ALUMNI are ca impact 
inclusiv determinarea celor mai bune oportunități de sprijinire a inserției pe piața muncii 
a absolvenților; 

- Încheierea de parteneriate cu mediul privat, îmbunӑtӑțirea relaţiilor existente şi stabilirea 
de noi relaţii de colaborare şi parteneriat cu firme în domeniu din ţară, în scopul 
colaborӑrii științifice, acordarea de consultanţă, cursuri dezvoltate la cerere, activităţi de 
cercetare-dezvoltare pe bază de contract, proiecte de diplomă, lucrӑri de disertație, 
sponsorizări etc. 

 

F. RESURSE UMANE 

Atingerea tuturor obiectivelor menționate anterior nu este posibilӑ fără implicarea unor resurse 
umane competente, cu spirit etic, motivate, dedicate. Indiferent de virtuțile managementului, nu 
trebuie ignorată colegialitatea, care este cel mai eficace instrument al unui management de 
succes. Cred cӑ benefic este un management transparent, bazat pe dialog și sinceritate 
nedisimulată, prin cultivarea unui spirit academic autentic, întemeiat pe profesionalism și 
încredere.  

Pentru a încuraja dezvoltarea permanentӑ a competențelor educaționale și de cercetare, precum 
și a unei atmosfere  colegiale pozitive, de lucru în echipă, propun urmӑtoarele activitӑți: 

- Crearea unui mediu propice colaborӑrii, competitivitӑții şi eficienţei, în care cadrele 
didactice și studenții să îşi poată exprima opiniile în mod deschis, fiind tratați cu 
considerație atât de colegi, cât și de conducerea facultӑții; 

- Sprijinirea obținerii unor condiţii cât mai bune pentru tinerele cadre didactice, inclusiv prin 
facilitarea accesului în spaţiile de cazare ale UTCB; 

- Promovarea în ierarhia universitară având la bazӑ evaluarea calităţii activităţii didactice şi 
de cercetare; 
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- Sprijinirea promovării cadrelor didactice din momentul în care au îndeplinit criteriile legale 
de promovare; 

- Respectarea deontologiei și a eticii profesionale, didactice și de cercetare în toate 
împrejurările; 

- Inițiative de la nivelul facultăţii pentru primirea titlului de Doctor Honoris Causa de cӑtre 
mari personalităţi ştiinţifice, recunoscute din alte centre universitare; 

- Sprijinirea studenților pentru acțiunea de a oferi titlul de “Profesorul lunii”, în care să fie 
recunoscută și apreciată implicarea și activitatea corpului didactic; 

- Promovarea reprezentativităţii membrilor facultăţii în asociaţii şi organizaţii profesionale 
naţionale şi internaţionale, în cadrul reţelelor de cercetare, mediului de afaceri, 
comunităţii locale etc; 

- Înființarea unei galerii foto în sediul decanatului cu personalitățile Facultății de Geodezie; 

- Personalizarea sălilor de curs prin denumirea acestora cu numele unor profesori care au 
construit în timp afirmarea Școlii de Geodezie; 

- Continuarea ȋncurajării participării personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic la 
programe de formare continuă. 

 

G. BAZA MATERIALĂ 

Facultatea de Geodezie, datoritӑ specificului meseriei de geodez, are nevoie de o bază materială 
distinctă, corelatӑ cu resursele necesare unui proces didactic și de cercetare modern și eficient.  

Din punct de vedere al instrumentelor, cât și hardware și software sunt necesare resurse adecvate 
pentru formarea studenților. În acest sens, propun următoarele: 

- Continuarea obţinerii de sponsorizări de software pentru studenţi de la firmele 
producătoare; 

- Obţinerea de sponsorizări pentru ȋnnoirea bazei hardware din facultate; 

- Amplasarea de noi panouri pe holurile facultății destinate promovării realizărilor pe 
domenii, inclusiv prin sponsorizӑri din mediul privat; 

- Creșterea ponderii activității de cercetare în finanțarea facultății. 

În măsura în care o parte a fondurilor UTCB vor fi direcționate către Facultatea de Geodezie, pot 
fi menționate următoarele activitӑți: 

- Amenajarea amfiteatrului P-6 al Facultӑții de Geodezie (fosta salӑ de sport) cu mobilier; 

- Susținerea modernizării spațiilor pentru birourile cadrelor didactice. 
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H. IMAGINEA  

Aniversarea a 200 de ani de la înființarea la București, de cӑtre Gheorghe Lazӑr, a Școlii de Ingineri 
Hotarnici în anul 2018 a constitut pretextul ideal pentru UTCB de a organiza o ceremonie 
deosebită, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București. Facultatea de Geodezie a 
organizat Simpozionul aniversar GeoPreVi 2018, un eveniment promovat atât pe plan intern, cât 
și pe plan internațional.  

În aceastӑ ordine de idei am propus urmӑtoarele mӑsuri de promovare: 

- Organizarea unor activități specifice pentru aniversarea a 65 de ani de existenţă a 
Geodeziei în cadrul ICB/UTCB, ȋn toamna anului 2020; 

- Continuarea implicării ȋn promovarea profesionistă și susținută a ofertei educaționale a 
UTCB, prin folosirea mediului virtual cu impact major asupra candidaților; 

- Modernizarea şi diversificarea modalităţilor de promovare a facultăţii; 

- Dezvoltarea site-ului facultăţii, specific profilului, atractiv, dinamic, cu informații actuale, 
incluzând dezvoltarea unei imagini externe viabile prin dezvoltarea și a unei variante full 
în limba engleză a site-ului; 

- Promovarea mai vie a imaginii facultăţii în cadrul mediului privat, în scopul de a crea 
oportunităţi sporite pentru angajarea absolvenţilor; 

- Sprijinirea colaborării cadrelor didactice și studenților prin intermediul mijloacelor 
moderne (de exemplu: Google Scholar, ResearchGate, LinkedIn etc); 

- Continuarea promovării legăturilor cu liceele, autoritățile publice centrale și locale și 
mass-media în vederea promovării facultății și a inserției pe piața muncii a absolvenților; 

- Sprijinirea participӑrii la Târgurile de carte cu lucrările publicate în cadrul Editurii 
Conspress a UTCB; 

- Sprijinirea participӑrii la expoziții, mese rotunde și workshop-uri; 

- Participarea activă la târgurile educaționale la care UTCB va fi implicatӑ; 

- Participarea la evenimentul anual “Săptămâna Geodeziei Româneşti”; 

- Continuarea parteneriatului cu ASCB pentru promovarea ofertei educaționale. 
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I. MANAGEMENT 

Managementul universitar presupune activitӑți complexe și dificile în contextul adoptării unor 
decizii care privesc persoane cu un înalt grad de competențe profesionale, didactice și științifice.  

Având în vedere aceastӑ particularitate, propun adoptarea unui sistem de management în care 
deciziile să fie luate după consultarea persoanelor implicate, promovând totodatӑ performanța 
în cadrul facultății. Voi susține urmӑtoarele metode: 

- Promovarea intereselor facultăţii în relaţiile externe; 

- Dezvoltarea şi promovarea unui stil de management consultativ în care deciziile de grup 
sӑ fie predominante; 

- Difuzarea din timp a materialelor, necesar a fi discutate în ședinţele Consiliului Facultӑții; 

- Decanul va participa cel puţin de douӑ ori pe an la şedinţele departamentelor pentru a 
afla problemele specifice şi a sprijini rezolvarea acestora; 

- Organizarea unei întâlniri anuale cu toate cadrele didactice din facultate; 

- Diseminarea în timp util şi tuturor celor interesaţi, prin intermediul departamentelor, a 
deciziilor luate la nivelul decanatului, Consiliului Facultăţii, Senatului și Consiliului de 
Administrație al UTCB; 

- Gestionarea corespunzătoare a resurselor disponibile la nivelul facultăţii: spaţii de 
învăţământ şi cercetare, dotare, resurse financiare; 

- Sprijinirea organizӑrii de consultări periodice cu membrii comunității: cadre didactice, 
personal didactic auxiliar și nedidactic, studenți; 

- Proiectul de reabilitare, consolidare, modernizare, extindere şi echipare a infrastructurii 
educaţionale CORP NOU (FCFDP, FG, FILS), care a fost aprobat de MEC, poate oferi o nouă 
sansă studenţilor şi profesorilor de a lucra într-un climat propice activităţilor didactice şi 
de cercetare, în condiţii mai bune; 

- Implicarea activă ȋn revizuirea regulamentelor interne ale universității ce reglementează 
activitatea didactică, pe baza constatărilor desprinse din aplicarea acestora în perioada 
2016-2020 și în acord cu cele mai bune practici. 
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10.  CUVÂNT DE FINAL 

Sunt convins că numai printr-un management bun şi eficient pot fi atinse obiectivele benefice 
facultăţii noastre şi să fie asigurată continuitatea, pentru păstrarea actului educaţional la un nivel 
înalt de calitate şi eficienţă şi la o formă de organizare şi funcţionare care să-i asigure 
competitivitatea în viitorul spaţiu comun european de educaţie superioară.   

Acestea sunt argumentele pentru care: 

- Activitatea managerială trebuie să se desfăşoare permanent în echipă, în limita cadrului 
legal în vigoare şi în conformitate cu prevederile Cartei universitare; 

- Transparenţa şi realismul acestei activităţi trebuie să călăuzească echipa managerială pas 
cu pas; 

- Exigenţa, dar şi autoexigenţa trebuie să caracterizeze fiecare persoană implicată într-un 
act de conducere; 

- Alte caracteristici care vor fi impuse în actul managerial vor fi: onestitatea, loialitatea faţă 
de instituţie, colegialitatea, sensibilitatea la problemele comunităţii academice și spiritul 
democratic; 

- Pentru reuşita activităţii manageriale este nevoie de antrenarea tuturor colegilor, în 
concordanţă cu competenţele fiecăruia. 

Echilibrul va continua să fie constanta tuturor activităților de management ale facultății noastre 
și îmi propun să promovez comunicarea și transparența, să contribui la formarea spiritului de 
echipă, de coeziune și încredere, care să permită îmbunătățirea performanțelor școlii noastre. 

Doresc în final să mulțumesc colegilor din Facultatea de Geodezie în cadrul căreia m-am format, 
pentru susținerea permanentă și încurajarea de a participa din nou la concursul de ocupare a 
funcţiei de DECAN. Îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi regulamentele universitare în 
vigoare pentru candidatura depusă și am cunoştinţă de îndatoririle aferente calităţii pentru care 
candidez.  

Sper ca următorii 4 ani din viaţa facultăţii mele să fie mai  buni decât ultimii 4 ani, să simţim 
toţi cei din facultate că mergem într-o direcţie bună şi pe un drum ascendent, că avem simţul 
măsurii şi responsabilitatea pregătirii de noi generaţii, utile societăţii, prin specificul aparte al 
profesiei noastre, pe care o iubim. 

 

Bucureşti,  

10 aprilie 2020 

        Prof.univ.dr.ing. Gheorghe BADEA 

 


