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ARGUMENTE ÎN FAVOAREA CANDIDATURII
►Vechime neîntreruptă în universitate, din 1996 până în prezent;
►Titlul de doctor în ştiinţe, din 1979, 2008;
►Titlul de Profesor universitar titular, din anul universitar 2005/6;
►Experienţă în conducerea unor colective de lucru, in cercetare, in disciplina, grupuri de fermieri,
in organizatii stiintifice internationale (European Society for New Methods in Agricultural Research
- president of WG6);
►Cunosterea (sau cel putin incercarea de a se fi documentat) prevederilor legale referitoare la o
anumita problema.
►Experienţa varstei si entuziasmul pus pentru rezolvarea unor probleme;
►Capacitatea de a discuta, a asculta argumentele si a lua o decizie favorabila colectivului;
►Capacitatea de a ridica probleme reale, intr-un cadru organizat, a sustine si a apara un anumit
punct de vedere “sine ira et studio”, de a nu se lasa intimidat sau manevrat de pozitia sau dorinta
unora sau altora;
►Capacitatea de a apara colegi nedreptatiti;
►Capacitatea de a solicita discutarea unor principii si a milita pentru aplicarea acestor principii
odata ce ele au fost insusite de colectiv;
►Capacitatea de a vedea in viitor, in privinta departamentului sau al facultatii, de a propune sau
supune discutiei idei de politica manageriala a departamentului sau facultatii.
►Necesitatea imbunatatirii activitatii departamentului a realizarii potentialului de care dispune,
prin membrii sai si prin domeniul de activitate.
EXPERIENŢA MANAGERIALĂ
►2004 – 2008 – Membru in Consiliu profesoral al Facultaţii de Agricultura;
►Stagii de pregătire şi perfecţionare în ţară şi străinătate după cum reiese din C.V.-ul anexat la
dosar;
►1996 – prezent – Coordonator al disciplinei de entomologie din Facultatea de Agricultura;
►Experienţă în initierea unor activitati legate de proiecte/contracte internationale (IAEA sau FAO)
si asumarea responsabilitatii pentru derularea acestora;
►Experienţă în evaluarea unor proiecte de cercetare CNCSIS, CNMP etc.;
►Experienţă în alcatuirea si coordonarea unor colective de lucru pentru realizarea, castigarea si
derularea unor proiecte sau contracte de cercetare;
►Experienţă în elaborarea de diverse proiecte de finanţare;
►Experienţă în elaborarea documentaţiei pentru raportarile solicitate pe diverse linii, pe plan intern
si extern;
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►Experienţă în managementul lucrului in cadrul unor colective de la institutii si localitati diferite,
in cadrul programului “AGRODIVROM” in calitate de director de proiect,
proiect
FAO/GTFS/RER/017/ITA, in perioada 2001-2007 in calitate de lider national de proiect.
PREMISELE ŞI MISIUNEA MANAGERIALĂ
Pentru perioada 2012-2016 programul managerial porneşte de la următoarele premise:
►pozitia si rolul departamentului de Stiintele Plantelor in Facultatea de Agricultura nu corespund
valorii colectivului si problematicii ce ar fi putut fi abordata;
►existenta unui numar relativ redus (fata de potentialul real) de contracte de cercetare sau proiecte
finantate (intern sau extern);
►existenta unor inechitati in activitatea didactica pentru unii;
►necunoasterea de toti membrii catedrei a surselor de venituri provenite din activitati didactice a
membrilor departamentului;
►globalizare economică şi educaţională;
►procesul concurenţial intern şi internaţional la nivelul instituţiilor de învăţământ superior;
►scăderea interesului absolvenţilor de liceu pentru alegerea unei cariere definite si de urmarea
cursurilor Facultatii de Agricultura;
►existenţa unei concurente intre diferite forme de invatamant agricol si universitati de profil, la
nivel naţional şi internaţional;
Pentru perioada 2012-2016 programul managerial urmareste:
►formarea de specialişti în domeniul agricol;
►dezvoltarea si mentinerea in cadrul departamentului de Stiintele Plantelor in Facultatea de
Agricultura a specializarilor postuniversitare a absolvenţilor de învăţământ universitar agricol prin
masteratele existente, eventual afilierea membrilor departamentului de Stiintele Plantelor la
masterate organizate in cadrul altor departamente;
►realizarea unei echitati in cadrul departamentului de Stiintele Plantelor;
►racordarea la cercetarea ştiinţifică interna si externa de profil, participarea la programele
nationale si internaţionale de granturi si cooperare ştiinţifică;
►atingerea excelenţei în activitatea de formare profesională continuă;
►dezvoltarea strategică a activităţii de cercetare ştiinţifică;
►intensificarea acţiunilor de networking şi de creştere a vizibilităţii;
►consolidarea climatului de deontologie profesională, încredere şi colaborare colegială între
membrii colectivului departamentului de Stiintele Plantelor.
STRATEGIA
PLANTELOR

ÎN

MANAGEMENTUL

DEPARTAMENTULUI

DE

STIINTELE

Conducerea coerentă, integrată şi transparentă, adaptată îndeplinirii obiectivelor asumate în
programul managerial, se va baza pe următoarele considerente:
►Respectarea principiilor acceptate dupa discutarea problemelor in cadrul departamentului;
►Adaptarea programelor de studiu şi a metodelor de evaluare şi orientarea lor spre cerinţele
economiei de piaţă;
►Deciziile importante se discuta si se iau împreună cu toţi membrii departamentului;
►Colaborarea cu alte catedre sau departamente de acelaşi profil, din ţară sau străinătate, în scopul
îmbunătăţirii calităţii activităţilor din departament şi identificarea de proiecte comune;
►Identificarea unor noi oportunităţi de oferte educaţionale, pentru atragerea de fonduri
extrabugetare pentru creşterea veniturilor Facultăţii de Agricultură si a departamentului;
►Stimularea elaborării şi editării materialelor didactice în vederea acoperirii tuturor disciplinelor
predate cu cursuri proprii scrise în edituri de prestigiu;
►Continuarea implementării strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului, în acord cu
standardele naţionale şi criteriile academice de evaluare precum şi a normelor metodologice de
autorizare şi acreditare ARACIS;
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►Sprijinirea acţiunilor de îmbunătăţire a dotării sălilor şi laboratoarelor atât pentru procesul de
învăţământ, cât şi pentru derularea unor contracte de cercetare ştiinţifică şi consultanţă managerială;
►Asigurarea transparenţei şi corectitudinii în evaluarea studenţilor, preponderente fiind examenele
orale si testele, care asigură o verificare corectă a cunoştinţelor şi o creştere a abilităţii studenţilor
de a prezenta o temă, de a se prezenta la un interviu.
ACTIVITATEA DIDACTICA
Pentru a transmite informaţii a contribui la orientarea şi dezvoltarea intelectuală a studenţilor acest
lucru este nevoie de atingerea următoarelor obiective:
►Îmbunătăţirea comunicării reale între membrii departamentului în vederea îmbunătăţirii
procesului didactic;
►Reactualizarea planului de învăţământ şi a programelor analitice, prin analiza colegială şi
consultarea studenţilor;
►Sprijinirea şi motivarea tinerilor colegi pentru activităţile desfăşurate în cadrul departamentului şi
perfecţionarea profesională;
►Tematica lucrarilor practice şi a cursurilor va fi revizuită şi se vor reedita caietele de lucrări
practice şi cursurile;
►Continuarea dotării cu aparatură şi instrumentar de laborator necesare atât în procesul didactic cât
şi în cel al cercetării, apelând şi la sursele oferite de coordonatorii şi directorii proiectelor de
cercetare;
►Elaborarea unor criterii (grile) clare care sa permita evaluarea cat mai obiectiva a performantelor
studentilor (eventual realizarea unor teste pe calculator);
►Indicatorul de performanţă al activitatii didactice îl va constitui nivelul de pregatire a studentului,
capacitatea acestuia de a obtine o pozitie pe piata muncii, ca va avea ca finalitate promovabilitatea
crescută la examene;
►Elaborarea unei tematici pentru finalizarea unui număr relevant de lucrări de diplomă, în
concordanţă cu importanţa disciplinelor şi cu cadrele didactice;
►Implementarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului, în acord cu standardele
naţionale şi criteriile academice de evaluare a universităţilor precum şi a normelor metodologice de
autorizare şi acreditare ARACIS;
Realizarea unui management al instruirii practice a studentilor, cu un accent deosebit pe activitatea
in camp, eventual prin atragerea acestora in proiecte de cercetare;
►Crearea unor noi specializări în funcţie de cererea pieţei.
ACTIVITATEA DE CERCETARE STIINTIFICA
Tinand seama de faptul că potrivit Legii Învăţământului, Statutului Cadrelor Didactice şi a
exigenţelor care rezultă din procesul de integrare europeana, cercetarea ştiinţifică reprezintă o
componentă esenţială a activităţii în învăţământul superior, asigurînd prestigiu şi infrastructură, de
aceea se va urmari:
►Construirea unei echipe de cercetare competitive, care să colaboreze cu celelalte echipe de
cercetare din USAMV Bucuresti, cu institutele de invatamant si cercetare din tara si strainatate, în
scopul îmbunătăţirii calităţii activităţilor din departament şi identificarea de proiecte comune;
►Pregătirea continuă a cadrelor didactice din cadrul departamentului prin specializări în ţară şi
străinătate;
►Diversificarea colaborărilor membrilor departamentului cu universităţile de profil, staţiuni de
cercetare, unităţi de producţie, pentru stimularea fiecarui membru al departamentului de a aplica
pentru câstigarea de proiecte de cercetare prin atingerea unor standarde de calitate recunoscute;
►Modernizarea spaţiilor şi dotărilor pentru cercetarea ştiinţifică;
►Stimularea publicarii rezultatelor cercetării membrilor departamentului în publicaţii recunoscute
pe plan naţional şi internaţional, mai ales în reviste indexate, a participarii la congrese şi conferinţe
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naţionale şi internaţionale, eventual prin sustinerea financiara pentru cele mai valoroase materiale
realizate de membrii departamentului.
RESURSE UMANE, STATUL DE FUNCŢIUNI DIDACTICE
Având în vedere că disciplinele ce compun departamentul de Stiintele Plantelor sunt de importanţă
majoră pentru pregatirea specilaistului, absolvent al învatamântului superior, se va pune accent pe:
►Elaborarea unei strategii corecte de conturare a statului de funcţiuni al departamentului, care să
permită promovările colegilor dar şi angajarea prin concurs de noi cadre didactice tinere;
►Asigurarea accesului cadrelor didactice la toate formele de învăţământ universitar şi
postuniversitar organizate de facultate şi universitate;
►Evaluarea periodică a cadrelor didactice în baza unei metodologii si criterii de evaluare clare si
cuantificabile stabilite de accord cu toti membri departamentului;
►Autoevaluarea, evaluarea colegială, evaluarea şefului de departament şi evaluarea de către
studenţi;
►Asigurarea nivelului optim de acoperire didactică la departament;
►Promovarea cadrelor didactice de la nivelul departamentului să se facă în condiţii de maximă
transparenţă;
►Păstrarea locurilor vacante în statul de funcţiuni didactice pentru promovarea colegilor care
îndeplinesc condiţiile impuse.
►Ar fi de dorit ca locurile puse la dispozitia departamentului in consiliul stiintific al Facultatii de
Agricultura sau in senatul USAMV-Bucuresti, sa nu fie pierdute, iar parerile catedrei exprimate prin
votul in aceste organisme alese sa aiba greutatea cuvenita
CONCLUZII
In vederea realizarii programului managerial propus mai sus, se are in vedere o asumare a
responsabilităţilor legate de actul managerial.
Propunerile manageriale de mai sus implica un management bazat pe interesele
departamentului de Stiintele Plantelor, a Facultatii de Agricultura, pe antrenarea cadrelor didactice
in stabilirea politicilor departamentului si in realizarea obiectivelor stabilite, pe transparenta
decizionala si criterii obiective si rationale în toate componentele activităţii din departamentului.
Se va pune un accent deosebit pe ideea ca toti membrii departamentului au interesul sa se
mearga mai bine pentru interesul catedrei, ca se poate face ceva ca lucrurile sa mearga mai bine, iar
departament de Stiintele Plantelor merita sa ocupe o pozitie fruntasa in Facultatea de Agricultura.
14 mai 2012

Prof. univ. dr. Ioan ROSCA
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