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MOTIVAȚIA CANDIDATURII 

 

Facultatea de Agricultură s-a dezvoltat în ultimii ani  atât din punct de 

vedere al bazei materiale cât şi ca ofertă educaţională. 

Departamentul „Dezvoltare durabilă şi ingineria mediului” este un pilon 

important al Facultăţii de Agricultură atât din punct de vedere educaţional, 

pregătind specialişti în domenii de perspectivă cât şi în domeniul cercetării, 

asigurând un spectru larg de cercetare, cu reale posibilităţi de finanţare. 

Experienţa managerială într-o instituţie de protecţie a mediului, tinereţea, 

capacitate de muncă, dorinţă de a construi pe termen mediu şi lung, loialitatea 

faţă de această facultate, ambiţia şi profesionalismul meu, vor contribui la 

îndeplinirea cu succes a atribuţiilor funcţiei pentru care candidez şi anume cea 

de „Director Departament: Dezvoltare durabilă şi ingineria mediului” . 

Această candidatură reprezintă interesul meu real pentru dezvoltarea 

acestui departament, atât din punct de vedere educaţional cât şi al cercetării, 

alături de toate cadrele didactice ce alcătuiesc Departamentul „Dezvoltare 

durabilă şi ingineria mediului”. 

 

OBIECTIVELE MANDATULUI 

 

 Creşterea vizibilităţii Departamentului „Dezvoltare durabilă şi 

ingineria mediului” şi a recunoaşterii performanţelor ştiinţifice ale 

membrilor departamentului la nivel naţional şi internaţional; 

 Atragerea de fonduri europene şi private prin intermediul unor 

proiecte de cercetare, pentru dezvoltarea bazei materiale a 

Departamentului   „Dezvoltare durabilă şi ingineria mediului”; 
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 Alinierea standardelor de învăţământ a programelor de studii cu 

cele impuse de ARACIS. 

 

1. ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

Oferta educaţională a Departamentului „Dezvoltare durabilă şi ingineria 

mediului” contribuie cu succes la solicitările, cerinţele, impuse pe piaţa muncii.  

Se va urmări armonizarea planurilor de învăţământ cu competenţele 

cadrelor didactice din departament, fără a încălca normele ARACIS. 

Un aspect important, în cadrul acestui capitol, pe parcursul mandatului 

meu, va fi, menţinerea constanţei normelor didactice. 

Pentru a crea un proces de învăţământ coerent şi performant vor fi 

necesare: 

 actualizarea materialelor didactice (cursuri, îndrumătoare de lucrări 

practice) şi a fişelor de disciplină; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor didactice. 

Pentru a avea un program didactic complet (licenţă, masterat) şi pentru a 

putea asigura posibilităţile de promovare a cadrelor didactice din cadrul 

Departamentului „Dezvoltare durabilă şi ingineria mediului”, şi a răspunde 

cerinţelor pieţii, voi face demersurile necesare pentru iniţierea a cel puţin un 

program de masterat. 

 

2. CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 

 

În domeniul cercetării ştiinţifice, pe parcursul mandatului meu, mă voi 

orienta spre următoarele direcţii: 

 Sprijinirea asocierii cadrelor didactice din departament în colective 

de cercetare la nivel naţional şi internaţional; 
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  Realizarea unor oferte concrete de servicii de consultanţă de 

specialitate şi promovarea acestora către posibili beneficiari 

(persoane fizice, juridice); 

 Crearea unor echipe de cercetare interdisciplinare pentru aplicarea 

unor proiecte în domenii performante şi cu potenţial; 

 Valorificarea rezultatelor obţinute în cadrul contractelor de 

cercetare în lucrări ştiinţifice cotate ISI cu factor de impact; 

 Refacerea structurii Centrului de Cercetare existent la nivelul 

departamentului, în funcţie de cerinţele actuale de finanţare de la 

nivel european. 

 

 

3. RESURSELE UMANE ȘI FINANCIARE, BAZA MATERIALĂ 

 

Un departament performant şi de înaltă clasă, este dat de oameni dornici 

de a se implica în activitatea departamentului, de a fi la curent cu tot ceea ce 

este de actualitate, cu ambiţii profesionale şi susţinuţi din interior. În acest 

sens, consider ca Departamentul „Dezvoltare durabilă şi ingineria mediului” 

are în componenţa sa astfel de oameni, iar eu  pot fi „leader-ul” care să 

coaguleze, unească, promoveze, tot ceea ce poate duce la evoluţia pozitivă a 

departamentului, pe bază de încredere, respect şi cooperare. Astfel voi pleda 

pentru: 

 promovarea cadrelor didactice pe baza criteriilor de performanţă; 

 îmbunătăţirea bazei materiale a departamentului din resurse 

financiare obţinute din proiecte de cercetare, consultanţă, 

sponsorizări. 

 

4. PRESTIGIUL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL AL 

DEPARTAMENTULUI 

 

În prezent, prestigiul Departamentului „Dezvoltare durabilă şi ingineria 

mediului” este dat de către cadrele didactice care participă la diverse 
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evenimente din domeniu, de la nivel naţional şi internaţional dar şi de 

activitatea şi conduita academică a acestora. 

De aceea, consider că, pentru a păstra şi a dezvolta ceea ce avem în 

prezent, este nevoie de mai multă implicare, vizibilitate. Unul din obiectivele 

mele este acela de a contribui la imaginea departamentului prin: 

 dezvoltarea colaborărilor cu instituţii, asociaţii din domeniu de la 

nivel naţional şi internaţional; 

 participarea la emisiuni, reportaje, interviuri de specialitate; 

 implicarea şi sprijinirea cadrelor didactice din departament la 

evenimente specifice din domeniu, manifestări ştiinţifice; 

 afilierea la asociaţii profesionale naţionale şi internaţionale de 

prestigiu din domeniu; 

 continuarea organizării de workshop-uri în domeniul protecţiei 

mediului şi dezvoltării durabile, cu teme diverse; 

 actualizarea permanentă a site-ului departamentului cu informaţii, 

imagini, materiale didactice. 

 

 

5. RELAȚIA CU STUDENȚII 

 

Cadrele didactice ale departamentului vor fi încurajate să aibă în centrul 

procesului didactic studentul, să existe o relaţie interactivă între aceştia şi 

profesori. 

Pe parcursul mandatului meu, mă voi implica personal în îmbunătăţirea 

stagiului de practică, prin creşterea numărului de instituţii, firme de 

specialitate, în cadrul cărora studenţii să intre în contact direct cu problemele 

practice ale specilizării, pentru care se pregătesc, astfel, va fi ușurată 

integrarea studenților pe piața muncii. 

 În cadrul manifestărilor ştiinţifice dedicate studenţilor  şi tinerilor 

cercetători, voi continua să încurajez acordarea unor premii, burse studenţilor, 

care au rezultate deosebite. 
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Un alt aspect important în relaţia cu studenţii este îmbunătăţirea 

activităţilor din cadrul cercurilor ştiinţifice şi stimularea implicării studenţilor 

încă din primii ani de facultate în aceste cercuri ştiinţifice. 

Pentru a întări relaţia cu studenţii, mă voi implica activ în participarea 

studenţilor la programe de mobilitate, târguri de job-uri şi alte evenimente 

organizate la nivelul departamentului. 

 

 

 

Timişoara                                                                          Cu consideraţie, 

01.09.2015                                                Şef lucr. dr. Adina HORABLAGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


