
 

 

 

Catedra  Protecţie Pază şi Securitate 

 

PLAN OPERAŢIONAL DE ACTIVITATE 

Pentru anul  de studii 2017 -2018  
 
 

 

 

Nr. 

cert. 

 

 

 

 

Obiectiv 

strategic 
 

 

Proiecte propuse 

pentru 

îndeplinirea 

obiectivului 

strategic 

 

 

Acţiuni 

organizatorice 

 
 

 

 

 

Reglementări/planuri 

tematice 
 

 

 

 

 

Termen de 

realizare 
 

 

 

    1            2 3                  4 5 6 

    

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea 

calităţii 

procesului de 

predare-

învăţare-

evaluare, 

atingerea 

standardelor 

curriculare de 

performanţă, 

pregătirea 

studenţilor 

pentru o 

societate în 

schimbare. 

Organizarea de 

asistenţe, 

interasistenţe, 

prezentarea 

concluziilor în 

catedre cu 

stabilirea unor 

măsuri în scopul 

schimbului de 

experienţă şi a 

bunelor practici. 

 

 

 

 

Rapoarte de analiză a 

activităţii ale 

catedrelor/comisiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmirea 

rapoartelor de analiză 

a activităţii 

instructiv-educative 

pentru fiecare 

semestru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul 

anului de 

studiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aprob” 

Prorectorul pentru activitatea 

ştiinţifică al USEFS, „__” 

_____________2017 

Budevici-Puiu L., dr., conf. 

univ._______________________

__ 

 „Aprobat” la şedinţa 

Consiliului 

Facultăţii Protecţie, Pază şi 

Securitate „__”  _________2017 

Decanul Facultăţii   

Guţu A.____________________ 

 „Aprobat” la şedinţa catedrei 

din  „__” ____________ 2017 

Şeful catedrei PPS  Nastas A. 

Doctor în drept , lector 

univ._________________________            



2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea 

activităților 

instructiv-

educative bazate 

pe metode activ-

participative, pe 

demersuri inter- 

și 

transdisciplinare. 

Utilizarea unor 

metode didactice 

cu grad înalt de 

participare şi 

motivare a 

studenţilor. 

 

 
 

Adaptarea 

strategiilor 

didactice în 

funcţie de 

particularităţile 

individuale şi de 

grup, precum şi 

de cerinţele 

specifice 

disciplinelor  

predate prin:  

îndrumarea 

studenţilor în 

învăţarea 

individuală şi de 

grup . 

 

 

Petrecerea orelor 

demonstrative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe de 

activităţi. Rapoarte 

de analiză. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În 

conformitate 

cu planul de 

activitate a 

catedrei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

- Evaluarea 

rezultatelor 

învăţării cu scop 

de orientare şi 

optimizare a 

învăţării: 
- Evaluare 
iniţială cu 
caracter 
prognostic; 

- Evaluare 
curentă pe tot 
parcursul anului 
cu caracter 
preponderent 
formativ; 

- Evaluare 
sumativă la 
sfârşit de 
semestru.        

- verificarea 
gradului de 
atingere a 
obiectivelor 
- ameliorarea 
rezultatelor 
învăţării  

 

 

Ghiduri,  curriculum, 

proiectările unităţilor 

de învăţare 

 

Instrumentele de 

evaluare utilizate 

Rapoarte de analiză a 

rezultatelor evaluării 

 

La finele 

fiecărui 

semestru 

4. Familiarizarea 

studenților cu 

sportul aplicativ 

al pompierilor 

- Inițierea  

consultațiilor  

cu privire la 

invitarea 

studenților la 

sportul aplicativ 

al pompierilor. 

- Obținerea  

invitațiilor 

studenților 

pentru studierea 

sportului 

aplicativ; 

- Anunțarea și 

organizarea 

studenților în 

vederea prezentării la 

exercițiu; 

- Participarea 

studenților  
în prima zi: 

 eștafeta 4 x100 

metri; 

 depăşiera pistei 

de 100  

metri cu obstacole; 

a doua zi: 

 octombrie 

2017 

 



  urcarea pe scara 

de  

fereastră la etajul 4; 

 urcarea pe scara  

culisabilă la etajul 3; 

a treia zi: 

 desfăşurarea de 

luptă de la 

motopompa de 

intervenţie. 

 

5. Participarea cu 

un număr 

semnificativ de 

lucrări ştiinţifice 

la simpozioane, 

conferinţe şi 

congrese 

naţionale şi 

internaţionale 

 Definitivarea  şi 

îmbogăţirea 

suporturilor de curs 

la fiecare disciplină 

şi titular de curs ; 

 2017-2018 

6. Stimularea 

dezvoltării 

cercetării 

ştiinţifice 

studenţeşti, prin 

atragerea în 

activitatea de 

cercetare 

ştiinţifică a 

studenţilor care 

dovedesc 

aptitudini pentru 

cercetarea 

ştiinţifică, în 

vederea formării 

şi recrutării 

viitoarelor 

promoţii de 

cercetători, în 

vederea 

facilitării 

dobândirii 

deprinderilor 

necesare 

cercetării 

ştiinţifice. 

 

 Elaborarea şi 

publicarea de 

monografii ,  note de 

curs ,tratate şi 

manuale 

universitare; 

 2017-2018 

 

 

 

 

Şeful de  catedra PPS                                                       Nastas Andrei , doctor în drept , 

                                                                                            lector universitar 

 

 


