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 ANEXA 1 - PLAN OPERAŢIONAL 2013 
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Obiectiv 
Acţiuni preconizate pentru 
îndeplinirea obiectivului 

Cuantificare 
obiectiv 

Costuri 

estimate 
în RON 

Sursă 
finanţare 

Responsabil Termen 

I
. 

E
D

U
C

A
Ţ
I
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Îmbunătăţirea 
prestaţiei personalului 
didactic şi formarea 

continuă a cadrelor 
didactice 

Toate cadrele didactice care 
predau în limbă străină si nu 
detin un certificat de 

competenţă lingvistica pentru 
limba de predare vor obtine 
acest certificat 

Toate cadrele 
didactice 

implicate sa 

detina acest 
certificat 

  Decan 
Prodecan 
Directori de 

departament 
Responsabili linii 
de studiu 

Decembrie 
2013 

Analiza rezultatelor studenţilor 
(nivel licenta si master) şi a 
doctoranzilor la examene.  

Realizarea unei 
situatii privind 

promovabilitatea 
studentilor 

(licenta, master, 

doctorat) in anul 
universitar 2012-

2013, defalcat 
pe linii de studiu, 
specializari, ani, 
discipline, etc. 

  
 

Decan 
Prodecan 
Directori de 
departament 

Responsabili linii 

de studiu 

Noiembrie 
2013 

Analiza evaluării anuale a 
prestaţiei cadrelor didactice 

Prezentarea in 
Consiliul 

Facultatii a unui 
raport privind 

rezultatele 

evaluarii anuale 
a prestaţiei 

cadrelor 
didactice 

  Decan 
Prodecan 
Directori de 
departament 

Septembrie 
2013 
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Elaborarea de materiale 
didactice pentru disciplinele 
din planurile de invatamant ale 

specializarilor din facultate 

Pentru cel putin 
80 % din 

discipline să 

existe materiale 
proprii in 
biblioteca 
facultatii 

 Extrabugetar Directori de 
departament 

Septembrie 
2013 

Formarea deprinderilor 

practice la studenţi 
(activităţile de 

cercetare: sursă de 
dezvoltare profesională 
şi metodă completivă a 
procesului de predare – 
învăţare) 

Asigurarea unui raport minim 

între numărul total de studenţi 
cuprinşi în grupuri de 

cercetare/echipe de proiect şi 
numărul total cadre didactice 
implicate în acestea 

1/6   Decan,  

Prodecan de 
resort, 

Directori de 
departamente 

Permanent 

Asigurarea de stagii de tip 

”internship” în companii, 
pentru studenţii nivelelor 
licenta si master 

Numar 

Internship-uri 
pentru 2013  

  Directori de 

departamente, 
Responsabili cu 
practica 
studenţilor 

Decembrie 

2013 

Diversificare ofertei de 

programe de studii la 
FSEGA 

Organizarea unor noi 

programe de învăţământ unice 
în zonă (Transilvania) sau în 
ţară (România), pe nivele de 
formare, la nivel de facultate 

Numar programe 

noi 

  Prodecan de 

resort, 
Director de 
departament 

Decembrie 

2013 
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Organizarea de programe de 
studii în regim ID si FR in anul 
universitar 2013-2014 

Numar programe 
nivel licenţă 

Numar programe 

nivel masterat  
 

2500 
licenţă 
3000 

masterat 

Taxa de 
admitere 
Taxa de 

şcolarizare 

Decan, 
Prodecan de 
resort, 

Responsabili 
specializări 

Decembrie 
2013 

Creşterea numărului de tutori 
ID raportat la număr de 
studenti 

1/25    Noiembrie 
2013 

Adaptarea la cerinţele 
pieţei forţei de muncă 
cu scopul oferirii nu 
numai a cunoştinţelor 

de specialitate dar şi a 
deprinderilor 
antreprenoriale 
respectiv cu scopul 
dezvoltării FSEGA ca pol 
de formare continuă şi 
educare a adulţilor 

Corelarea competenţelor 
generale şi a celor specifice 
fiecărei specializări cu cele 
elaborate AFER şi în cadrul 

proiectului DOCIS/ RNCIS 

Toate 
specializările 

licenţă şi 
masterat sa aiba 

competentele 
actualizate in 

platforma  
RNCIS 

  Decan, 
Prodecanul de 
resort, 
Directori de 

departament 

Decembrie 
2013 

Organizarea de programe de 

formare continuă a adulţilor 
acreditate 

Numarul de  

cursuri oferite 
prin Centrul 

Virgil Madgearu 
 

  Prodecanul de 

resort, 
Directori de 
departament 

Decembrie 

2013 

Formarea unor cetăţeni 
activi civic, dinamici, 
inovativi, capabili să 
rezolve probleme 
practice, capabili să 
lucreze în echipă 

Marirea importanţei 
seminariilor sau lucrărilor 
practice în cadrul curriculei  

Toate disciplinele 
vor acorda cel 
puţin 30% din 

nota finală 
pentru 

activitatea de la 
seminar sau 

lucrări practice 
(stipulat in fisa 

disciplinei) 

  Decan, 
Prodecanul de 
resort, 
Titulari de 
discipline 
 

Decembrie 
2013 

Organizarea de activităţi 
pentru sprijinirea/consilierea 

personalului didactic din 

FSEGA cu sprijinul centrului de 
pedagogie şi metodică 
universitară 

1 activitate pe 
semestru 

15.000 Extrabugetar Decan, 
Prodecanul de 

resort, 

Decembrie 
2013 
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Menţinerea numărului de 
studenţi participanţi la 
olimpiade 

minim 1 
persoană la 

fiecare secţiune 

30.000 Extrabugetar Prodecan de 
resort, 
Toate cadrele 

didactice 

Decembrie 
2013 

Participarea la organizarea 
unor concursuri 
studenţeşti anuale 

Numar de 
concursuri la a 

caror organizare 
au participat 

cadre didactice 
din facultate 

 

  Decan, 
Prodecanul de 
resort, 
Directori de 

departament 

Decembrie 
2013 

Promovarea participarii 
studenţila la cercul ştiinţific:” 
Cercul ştiinţific de contabilitate 

Luca Paciolo” 

Numar participari 
in 2013  
 

  Director 
departament, 
Membrii 

departamentului 

Decembrie 
2013 

 

Promovarea participarii 
studenţila la cercul ştiinţific:” 
Cercul ştiinţific Friedrich von 
Hayek” 

Numar participari 
in 2013 
 

  Director 
departament, 
Membrii 
departamentului 

Decembrie 
2013 

 

Promovarea participarii 
studenţila la cercul ştiinţific:” 
Cercul ştiinţific studenţesc de 

Economie” 

Numar participari 
in 2013 
 

  Director 
departament, 
Membrii 

departamentului 

Decembrie 
2013 

 

Promovarea participarii 

studenţila la cercul ştiinţific:” 
Cercul ştiinţific studenţesc de 
Management” 

Numar participari 

in 2013 
 

  Director 

departament, 
Membrii 
departamentului 

Decembrie 

2013 
 

Promovarea participarii 
studenţila la cercul ştiinţific:” 
Cercul ştiinţific studenţesc de 

Statistică şi econometrie” 

Numar participari 
in 2013 
 

  Director 
departament, 
Membrii 

departamentului 

Decembrie 
2013 

 

Promovarea participarii 
studenţila la cercul ştiinţific:” 
Cercul ştiinţific studenţesc de 

Finanţe” 

Numar participari 
in 2013 
 

  Director 
departament, 
Membrii 

departamentului 

Decembrie 
2013 
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Promovarea participarii 
studenţila la cercul ştiinţific:” 
Cercul  ştiinţific studenţesc de 

Marketing” 

Numar participari 
in 2013 
 

  Director 
departament, 
Membrii 

departamentului 

Decembrie 
2013 

 

Promovarea participarii 
studenţila la cercul ştiinţific:” 
Cercul  ştiinţific studenţesc de  
Economia Comertului, 

Turismului si Serviciilor” 

Numar participari 
in 2013 
 

  Director 
departament, 
Membrii 
departamentului 

Decembrie 
2013 

 

Organizarea manifestării 

studenţeşti „Studii de Caz”, cu 
participare internaţională 

Da/Nu 35.000 Sponsorizări 

Extrabugetar 

Prodecan linia 

maghiară, 
Director de 
departament 

Octombrie 

2013 

Amplificarea ponderii 
studiilor masterale şi 
doctorale 

Atragerea de studenţi pentru 
masteratele Bologna 

Cifrele propuse 
pe 2013/2014: 
1295 studenţi 
români la zi,  
10 studenţi 
străini la zi,  

500 studenţi 
români la FR ,  

5 studenţi străini 

la FR. 

  Decan, Prodecan 
de resort, 
Directori de 
departamente, 
Responsabili de 
masterate 

Octombrie 
2013 

Creşterea numărului de 
conducători de doctorat 

Număr de 
conducători de 

doctorat 

  Decan, Prodecan 
de resort, 

Directori de 
departamente, 

Decembrie 
2013 
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Întărirea ofertei 
educaţionale în vederea 
internaţionalizării 

studiilor şi consolidarea 
ofertei existente 

Consolidarea programelor de 
licenţă oferite în limbi străine 

Număr de 
specializări in 

limbi străine care 

organizează 
admitere in 
2013/2014: 

3 specializări în  
maghiară,  

2 specializări în 

germană,  

3 specializări în 
engleză,  

1 specializare în  
franceză 

  Decan, 
Prodecani de 
resort, 

Directori de 
departamente 

Octombrie 
2013 

Perfecţionarea programelor de 

masterat oferite în limbi 
străine 

6 programe de 

masterat: 1 
germana, 2 
engleza, 3 
maghiara. 

  Decan, 

Prodecani de 
resort, 
Directori de 
departamente , 
Responsabili de 
masterate 

Permanent 

Organizarea şcolii de  vară „ 

The Romanian Language & the 
Multicultural Central European 
Area 15th edition” 

Da/Nu  taxe şi 

sponsorizări 

Decan, 

Responsabil 
şcoala de vară 

Iulie 2013 

Organizarea şcolii de  vară „ 
Central-Eastern European 
Business Administration 
Summer School 6th edition” 
(in colaborare cu AFER) 

Da/Nu  taxe şi 
sponsorizări 

Decan, 
Responsabil 
şcoala de vară 

Iulie 2013 

Organizarea şcolii de  vară 
„Gutenberg” editia a 4-a 

Da/Nu  taxe şi 
sponsorizări 

Decan, 
Responsabil 
şcoala de vară 

Iulie 2013 
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Accentuarea profilului 
multicultural al FSEGA, 
ca trăsătură definitorie 

a facultăţii 

Dezvoltarea şi consolidarea 
corpului profesoral propriu 
pentru programele de studiu în 

limbă străină 

Numar cadre 
proprii: 

21 linia maghiară 

13 linia germană  
29 în limba 

engleză 
21 în limba 
franceză 

 

  Decan, 
Prodecani de 
resort, 

Directori de 
departamente 

Octombrie 
2013 

Analiza şi îmbunătăţirea 

conţinutului şi calităţii 
programelor de studiu pe liniile 
română, maghiară şi germană, 
precum şi în limbile engleză şi 
franceză astfel ca toate 

disciplinele să fie predate în 
limba prevăzută 

Numar de 

discipline 
introduse in 
planurile de 

invatamant ale 
specializarilor in 

limba straina in 
anul 2013/2014 

 

  Decan, 

Prodecani de 
resort, Cancelar,  
Directori de 
departamente 

Decembrie 

2013 

Promovarea cursurilor oferite 
de Centrul Lingua în rândul 
studenţilor, precum şi în 

mediul de afaceri prin  

postarea  pe pagina web a 
facultăţii a anunţului 

Numar de cursuri 
oferite in randul 
studentilor si in 

mediul de afaceri 

in anul 
2013/2014: 4-5 

cursuri 

 Taxe Director de 
departament, 
Director Centru 

Lingua 

Permanent 

Sprijinirea activitaţilor 

Centrului Lingua în domeniul 
comunicării interculturale prin 
transmiterea fluxului de 
informaţii dinspre şi spre 
facultate în modul cel mai 
rapid şi operativ  in anul 
universitar 2013-2014 

Numar de 

participanti la  
Cercul de 
Lexicologie 
”Lorenzo Renzi” 
al Centrului 
Lingua: 5 
membri 

 Extrabugetar Decan, 

Director de 
departament,  
Director Centru 
Lingua 

Permanent 
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Îmbunătăţirea 
abilităţilor lingvistice 
ale studenţilor în limbi 

asiatice 

Promovarea Institutului 
Confucius – China prin  
găzduirea unui link pe pagina 

principală a facultăţii 

Numar de  
studenţi/particip
anti la cursurile 

oferite de 
Institutul 

Confucius in 
2013/2014 

 Extrabugetar Decan, 
Responsabil 
partea română 

Permanent 

Susţinearea activităţii 

Centrului Coreean 

Numar de  

studenţi/particip
anti la cursurile 

oferite de 
Centrul Coreean  
in 2013/2014 

 Extrabugetar Decan, 

Director Centru 
Coreean 

Permanent 

Intensificarea studiului  limbii 

japoneze 

Numar de  

studenţi/particip
anti la cursurile 
de limba 
japoneza oferite 
in 2013/2014 

  Decan, 

Cadru didactic 
titular lb 
japoneză 

Permanent  
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Creştere calităţii 
cercetării în FSEGA ca 
parte integrantă din 

UBB prin stabilirea unor 
indicatori de 
performanţă în 
cercetare, congruenţi cu 

setul de bune standarde 
internaţionale 

Focalizarea în demersul de 
cercetare şi în evaluarea 
academică pe output-ul 

cercetării definit ca: publicaţii 
ISI, publicaţii incluse în BDI, 
publicaţii stabilite de European 
Science Foundation  

www.esf.org/ 
 
(conform subcomponentei 1A 
din EPASRU) 

Nr publicaţii ISI 
Nr publicaţii BDI 
Nr publicaţii ESF 

 

  Decan, 
Prodecan de 
resort, Directori 

de 
departamente 

Decembrie 
2013 

Organizarea pentru anul 2013 
de conferinţe de inalt prestigiu 

internaţional, preocuparea de 
includere a publicaţiilor 

rezultate în BDI 

Numarul de  
conferinţe 

Numarul de  
workshop-uri 

 Taxe, 
granturi 

Decan, 
Organizatori 

conferinţe,   
Directori de 

departamente 

Decembrie 
2013 

Menţinerea actualizata a bazei 
de date din aplicaţia 

Managementul Cercetării 

Toate cadrele 
didactice 

  Decan, 
Directori de 

departamente 

Permanent 

http://www.esf.org/
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Identificarea unor 
domenii strategice de 
cercetare pentru 

evidenţierea calităţii 
operei ştiinţifice a 
fiecărei şcoli ştiinţifice 

Preocupari pentru întocmirea 
documentaţiei şi depunerea de 
proiecte nationale si 

internationale de catre fiecare 
departament 

Număr proiecte 
depuse in anul 

2013 

  Directori de 
depatamente 

Decembrie 
2013 

Facilitarea accesului la 
principalele baze de date 
internaţionale şi creşterea 

accesării lor 

25 baze de date 
 

  Directori de 
depatamente, 
Biblioteca 

Decembrie 
2013 

Asigurarea unei 
infrastructuri de 
cercetare performante, 

de nivel mondial, care 
să permită realizarea 
unor cercetări de vârf şi 
publicarea în reviste de 
top 

Susţinerea apariţiilor revistelor 
editate în cadrul facultăţii şi 
încercarea includerii lor într-o 

treaptă de clasificare 
superioară, introducerea în 
baze de date 

Numar de reviste 
editate in cadrul 

facultatii 

 Extrabugetar Decan, 
Editori reviste 

Decembrie 
2013 

Incheierea de contracte de 
cercetare aplicativa cu mediul 
de afaceri 

Numar contracte 
cercetare 
aplicativa 

Valoare 
contracte 

Extrabugetar Decan, 
Directori de 
depatamente 

Decembrie 
2013 
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Amplificarea 
dimensiunii prestării de 
servicii în Centrele de 

cercetare 
multidisciplinare 

Perfecţionarea activităţii 
Centrului Virgil Madgearu prin 
marirea ofertei de cursuri 

Numar cursuri 
propuse 
Numar de 

contracte de 
consultanţă 

Taxe curs Extrabugetar Decan, 
Directori de 
depatamente, 

Responsabili 
teme de 
cercetare 

Decembrie 
2013 
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Continuarea activităţii 

Centrului Lingua pentru 
dezvoltarea şi perfecţionarea 
comunicării în sfera publică, 
acreditat MEN & MMFES, afiliat 
la Confederaţia Europeană a 

Centrelor de Limbi din 
Invăţământul Superior - 
CERCLES 
http://lingua.ubbcluj.ro/index.

php?lang=RO&menuid=3  

Numar cursuri de 
comunicare in 

limbile: 

3 cursuri în 
engleză,   
1 curs în italiană, 
1 curs în 
spaniolă, 
1 curs în 

germană 

1 curs în română 
pentru străini 

Taxe 
Lingua 

Extrabugetar Director 
departament, 
Director Centru 

Lingua 

Decembrie 
2013 

Organizarea de conferinte 

stiintifice si  dezbateri in cadrul 
Cluj Economics and Business 
Seminar 
www.econ.ubbcluj.ro/ceebs   

Numar de 
conferinte/dezba
teri pentru anul 

2013 
 

  Coordonator 
seminar 

Decembrie 
2013 

Organizarea pe secţiuni a 
sesiunii ştiinţifice a studenţilor 

Numar de 
sectiuni pentru 

care s-a 
organizat in anul 
2013 sesiunea 

stiintifica a 
studentilor 

 Extrabugetar Directori de 
depatamente, 
Cancelar 
studenţi 

Decembrie 
2013 

Organizarea de workshop-uri 
cu mediul economic 
 
(Nota: program eveniment) 

Numar de 
workshop-uri 
organizate in 

anul 2013 

  Decan 
Directori de 
depatamente, 

Decembrie 
2013 

Încurajarea activităţilor 
culturale: spectacole, acţiuni 
caritabile etc.  

1 eveniment   Decan, 
Prodecan de 
resort, 
Cancelar 
studenti 

Decembrie 
2013 

http://www.cercles.org/
http://lingua.ubbcluj.ro/index.php?lang=RO&menuid=3
http://lingua.ubbcluj.ro/index.php?lang=RO&menuid=3
http://www.econ.ubbcluj.ro/ceebs
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Organizarea de 
evenimente împreună 
cu instituţiile culturale 

şi de artă partenere şi 
înfiinţarea de 
organizaţii informale 
studenţeşti susţinute de 
către acestea 

Invitarea de artişti, dansatori 
etc. la reuniunile festive ale 
facultăţii 

1 eveniment  Sponsorizari Decan Decembrie 
2013 

Semnarea de noi acorduri de 
parteneriat şi desfăşurarea de 
activităţi în cadrul acordurilor 
semnate 

Numar acorduri 
incheiate in anul 

2013  

  Decan, 
Prodecani, 
Directori de 
departamente 

Decembrie 
2013 

Participarea activă a 
FSEGA în structuri 

parteneriale 

Implicarea în activităţile AFER Numar participari 
la intalnirile 

AFER in 2013 

  Decan, 
Prodecani,  

Directori de 
departamente 

Decembrie 
2013 

Permanentizarea seminariilor 
în departamente 

2 seminarii / 
semestru la 

nivelul fiecarui 
departament 

  Decan, 
Directori de 

departamente 

Decembrie 
2013 

Dezbaterea internă – 

continuare a 

dezbaterilor din 
structurile parteneriale 

Scoaterea de posturi la 

concurs, organizarea 

concursurilor restante  

Numar 

concursuri 

pentru posturi pe 
periaoda 
nedeterminata 
organizate in 
2013 
Numar 
concursuri 

pentru posturi pe 
periaoda 
nedeterminata 
organizate in 
2013  

  Decan, 

Directori de 

departamente  

Sesiuni de 

concursuri 
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Creşterea gradului de 
ocupare a posturilor 
didactice, conform 

politicii MRU a 
Universităţii, atragerea 
de personal nou, 
competitiv 

Evaluarea anuala a 
personalului didactic prin 
proiectul EPASRU (fisa de 

autoevaluare) 

Toate cadrele 
didactice sa aiba 
completata fisa 

din sistemul 
EPASRU  

  Decan, 
Directori de 
departamente 

Decembrie 
2013 

Creşterea gradului de 
performanţă a 
personalului didactic şi 

de cercetare potrivit 
standardelor aferente 

Folosirea cataloagelor 
electronice 

Pentru toate 
disciplinele vor fi 
utilizate in anul 

2013/2014 
cataloage 
electronice 

  Decan, 
Secretar şef,  
Directori de 

departamente 

Decembrie 
2013 

Creşterea gradului de 
performanţă 
personalului auxiliar şi 

administrativ potrivit 
standardelor aferente 

Folosirea de aplicaţii 
electronice pentru gestionarea 
bazei de date cu studenţii 

Utilizarea 
aplicatiei 

AcademicInfo 

pentru studentii 
anului 1 in anul 

2012/2013 (nivel 
licenta si master) 

 Extrabugetar Decan, 
Secretar şef 

Noiembrie 
2013 

Angajarea de cadre didactice 

la extensii 
 

Numar anagajari 

efectuate in 
2013 

  Decan, 

Director 
extensie 

Decembrie 

2013 
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Atragerea de personal 
valoros din exterior şi 
asigurarea extensiilor 

din teritoriu cu personal 
propriu 

Evaluarea de catre directorul 
de departament a membrilor 
departamentului conform fisei 

de autoevaluare din sistemul 
EPASRU si propunerea unui 
calificativ 

Toate cadrele 
didactice vor 

primi un 

calificativ 

  Directori de 
departamente 

Decembrie 
2013 

Perfecţionarea 

sistemului de 
recompense care să 
motiveze personalul şi 
să încurajeze şi 
stabilizeze personalul 

Ajustarea de catre decan a 

calificativelor acordate de 
directorii de departament 

Toate cadrele 

didactice vor 
primi un 
calificativ 

  Decan Decembrie 

2013 

Acordarea de gradaţii de merit 
şi salarii de merit 

Numarul de 
cadre didactice 
beneficiare de  

gradaţii de merit 
şi salarii de merit 

in anul 2013 

  Decan,  
Directori de 
departamente 

Noiembrie 
2013 

Mentinerea unei asistente 
medicale in cadrul facultatii 

Da/Nu 20.000 Extrabugetar Decan, 
Prodecani 

Decembrie 
2013 

Creşterea calităţii vieţii 

angajaţilor 

Elaborarea de proceduri şi 

regulamente pentru toate 
activităţile FSEGA 

Numar proceduri 

si regulamente 
realizate in 2013 

  Decan, 

Directori de 
departamente,  

Decembrie 

2013 

Perfecţionarea structurii 

de organizare a FSEGA 

Realizarea programului de 

audit intern anual 

Da/Nu   Decan, 

Directori de 
departamente , 
Secretar şef, 
Administrator 
facultate 

Permanent 

Dotarea cu calculatoare, 
aparatură ID, mobilier etc 

Numar 
echipamente/pie
se de mobilier 

achizitionate in 
2013 

 Extrabugetar  Decan, 
Directori de 
departamente , 

Administrator 
facultate, 
Inginer de 

sistem,  

Decembrie 
2013 
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Îmbunătăţirea  
infrastructurii 
laboratoarelor didactice, 

de cercetare, a 
bibliotecilor, a ID 

Extinderea fondului de carte a 
bibliotecii FSEGA 

Volume 
achizitionate in 

2013 

Volume donate 
bilbiotecii in 

2013 

 Extrabugetar Decan, 
Şef bibliotecă 

Permanent 

Creşterea calităţii vieţii 
studenţilor 

Întreţinerea cafenelei 
Panorama Caffé 

1 cafenea  Extrabugetar Decan, 
Administrator 

facultate 

Permanent 
 

Menţinerea facilităţilor de sport 

prin existenţa de personal 
angajat propriu pentru sălile 
de sport 

Numar sali de 

sport 

 Extrabugetar Decan, 

Administrator 
facultate 

Permanent 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
tehnologiei informaţiilor 
şi a comunicaţiilor (TIC) 

Continuarea strategiei de 
dezvoltare prin propriile 
resurse umane TIC şi 
susţinerea acestei strategii 

printr-o politică de resurse 
umane adecvată 

Numar angajati  Extrabugetar Decan, 
Administrator 
facultate 

Permanent 

Dezvoltarea site-urilor 
departamentelor şi portalului 

FSEGA în vederea unei 
promovări cât mai eficiente a 

programelor de studii şi 
cercetare ale FSEGA 

Toate 
departamentele 

vor avea o 
pagina proprie 

actualizata 

  Decan, 
Directori de 

departamente 

Permanent 

Asigurarea accesibilităţii la 
serviciile TIC prin conturi reţea 
pentru toate cadrele didactice 
de tipul 
prenume.nume@econ.ubbcluj.
ro şi utilizarea acesteia de 

către toate cadrele didactice 

Toate cadrele 
didactice şi 
doctoranzii 

  Inginer de 
sistem 

Permanent 

mailto:prenume.nume@econ.ubbcluj.ro
mailto:prenume.nume@econ.ubbcluj.ro
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Dezvoltarea facilităţilor 
de promovare 
electronică a 

programelor de studii şi 
cercetare ale FSEGA 

Extinderea site-ului FSEGA în  
limbile programelor de studiu 
în vederea promovării acestor 

programe şi a atragerii de 
studenţi internaţionali 

Da/Nu   Decan, 
Responsabili linii 
de studii 

Permanent 

Dezvoltarea site-urilor 
centrelor de cercetare şi 
conferinţelor organizate în 
cadrul FSEGA 

Da/Nu   Decan, 
Cancelar,  
Directori de 
departamente, 
Directori centre 

de cercetare 

Permanent 

Asigurarea/îmbunătăţirea 
facilităţilor de e-learning şi 
videoconferinţă în cadrul 
portalului ID al FSEGA 

Utilizarea 
platformei ID şi a 

sălii 118 
echipată cu 
sistem de 

videoconferinţă 
Achiziţionarea 

unui nou sistem 
de 

videoconferinţă 

 Extrabugetar Decan, 
Responsabil 
ID/FR, 
Prodecani,  

Permanent 

Dezvoltarea suportului 

de e-learning pentru 
programele de 
învăţământ la distantă, 
educaţie continuă şi life 
long learning ale FSEGA 

Dezvoltarea programelor de 

studii de tip FR/ID şi educaţie 
continuă conform metodologiei 
de e-learning a UBB 

Numar 

specializări 
licenţă ID 
acreditate 

Numar 
specializări 
masterat FR 

acreditate 

 Extrabugetar Responsabil 

ID/FR, 
Directori de 
departamente 

Permanent 

Utilizarea facilităţilor de 
videoconferinţă cu instituţiile 

partenere FSEGA 

Numarul de 
cursuri care 

utilizeaza 
facilitatile de 

videoconferinta 

  Directori de 
departamente, 

Titulari disciplina 

Decembrie 
2013 



FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR                                    PLAN OPERAŢIONAL 2013 

Realizarea unui 
management 
performant prin 

dezvoltarea 

competenţelor 
manageriale 

Participarea la cursul anual de 
management academic şi 
administrativ 

Numar 
participanti 

  Decan, 
Prodecani,   
Directori de 

departamente 

Decembrie 
2013 

Menţinerea cifrei de 
şcolarizare şi a 

numărului de studenţi 

Creşterea mobilităţilor 
studenţeşti incoming şi 

outgoing 

Numar studenti 
incoming in anul 

2013 

Numar studenti 
outgoing in anul 

2013 
 

  Decan, 
Prodecani, 

Coordonator 

Erasmus,   
Directori de 
departamente 

Permanent 

Creşterea numărului de 

mobilităţi ale cadrelor didactice 
ale FSEGA în universităţi 
prestigioase din străinatate 

Numar cadre 

didactice care au 
efectuat 

mobilitati in anul 
2013 

  

  Decan, 

Prodecani, 
Coordonator 
Erasmus,   
Directori de 
departamente 

Permanent 

Activitati de promovare 

internaţionale (târguri şi 

expoziţii) ale UBB la care 
participă FSEGA 

Participari la 

acţiunile UBB 

 Extrabugetar Decan, 

Responsabil 

Imagine 

Permanent 

Informarea Biroului de 
Imagine şi Biroului de Presă 

UBB despre manifestările 
organizate la FSEGA 

Da/Nu  Extrabugetar Decan, 
Responsabil 

Imagine 

Permanent 
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Decan,          Prodecan, 

Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ       Conf. univ. dr. Mihaela DRĂGAN 
 

 
 

22.02.2013 

Activităţi de promovare a 
admiterii 

Numar actiuni de 
promovare a 

ofertei 

educationale a 
facultatii 

  Decan, 
Prodecani, 
Directori de 

departamente 

Permanent 

Dezvoltarea şi 
perfecţionarea 
sistemului de 

managementul calităţii 

Elaborarea programului de 
calitate al facultăţii, analiza 
îndeplinirii standardelor de 

calitate a activităţii didactice, 
ştiinţifice şi de cercetare 

Da/Nu   Prodecan 
responsabil cu 
asigurarea 

calităţii, 
Comisia de 
asigurare a 
calităţii pe 
facultate,  
Directori de 

departamente 

Martie 2013 

Realizarea unui 

management 
economico-financiar 
performant 

Scăderea duratei circuitului 

actelor de la referatul de 
necesitate până la achiziţia 
propriu-zisă şi a timpului 
consumat pentru operaţiunile 
birocratice adiacente 

Durata medie (in 

zile) 

  Decan, 

Administrator 
facultate 

Permanent 


