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EVALUARE PLAN OPERAŢIONAL 2015 

1. MANAGEMENT STRATEGIC 

 

Obiectiv Acţiuni preconizate pentru 

îndeplinirea obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Cuantificarea 

realizării  

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Costuri 

realizate 
Sursă 

finanţare 
Responsabil 

1.Realizarea evaluării 

Planului Operaţional 

al FSEGA pentru 

anul calendaristic 

2015 

- evaluarea planului 

operaţional pentru anul 

2015  

- cuantificarea realizării 

obiectivelor propuse de 

către departamente pe anul 

2015 

- cuantificarea realizării 

obiectivelor propuse de 

către FSEGA pe anul 2015 

Toate departamentele 

FSEGA au realizat 

evaluarea planului 

operaţional pentru 

anul 2015 
100%  

 

 

Decan, 

Prodecani, 

Directori de 

departamente 

4.Creşterea calităţii 

vieţii angajaţilor 

Elaborarea de proceduri şi 

regulamente pentru toate 

activităţile FSEGA 

Actualizarea 

manualului de 

proceduri şi 

regulamente în 2015: 

Realizat  

 

 

Decan, 

Prodecan de 

resort 

Directori de 

departamente, 



5.Perfecţionarea 

structurii de 

organizare a FSEGA 

Realizarea programului de 

audit intern anual 

Da/Nu 

Da  

 

 

Decan, 

Directori de 

departamente , 

Secretar şef, 

Administrator 

facultate 

Dotarea cu calculatoare, 

aparatură ID, mobilier etc 

Număr 

echipamente/piese de 

mobilier propuse 

pentru achiziţionare în 

2015: conform 

planului de achiziţii 

FSEGA 

Realizat 

conform 

planului de 

achiziţii 

FSEGA 

 

 

 

Decan, 

Directori de 

departamente , 

Administrator 

facultate, Inginer 

de sistem, 

 

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL– CU LIMBA DE PREDARE ROMÂNĂ 

 

Obiectiv Acţiuni preconizate pentru 

îndeplinirea obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Cuantificarea 

realizării  

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Costuri 

realizate 
Sursă 

finanţare 
Responsabil 

1.Autorizarea şi 

acreditarea unor noi 

programe de studiu 

la nivel licenţă şi 

master la FSEGA pe 

anul 2015  

- analiza permanentă a 

planurilor de învăţământ 

propuse 

- acreditarea internă privind 

noile specializări propuse 

- număr programe 

licenţa autorizate 

provizoriu:3 

- număr programe 

master acreditate:3 

 

 

1 
 

 

 

Decan, Prodecani, 

Directori de 

departamente 

Responsabili de 

specializare 

2.Reautorizarea şi 

reacreditarea unor 

programe de studiu 

nivel licenţă şi 

master la FSEGA pe 

- evaluarea periodică şi 

reacreditarea a 

specializărilor existente la 

nivel licenţa şi masterat 

- număr programe 

licenţa reacreditate:3 

număr programe 

master reacreditate:9 

 

2 

 

Nu a fost 

cazul 

 

 

 

Decan, Prodecani, 

Directori de 

departamente 

Responsabil  de 

specializare 



anul 2015 

3.Asigurarea calităţii 

programelor de 

studiu  la nivel 

licenţă şi master la 

FSEGA pe anul 

2015 

- revizuirea periodică a 

planurilor de învăţământ şi a 

fiselor disciplinelor 

număr planuri de 

învăţământ nivel 

licenţa:14 

număr planuri de 

învăţământ nivel 

master:17 

- număr fise de 

discipline nivel 

licenţa: peste 700 

- număr fise de 

discipline nivel 

master: peste 300 

 

 

 

 

 

100% 
 

 

 

Decan,  

Directori de 

departamente 

Responsabil de 

specializare 

Titular de 

disciplină 

4.Revizuirea  

Regulamentului de 

organizare şi 

desfăşurare a 

examenului de 

finalizare a studiilor 

nivel licenţă şi 

masterat sub 

aspectul noilor 

prevederi legislative 

la FSEGA 

-implementarea prevederilor 

legislative a universităţii în 

regulamentul de finalizare al 

studiilor aflat în vigoare 

-stabilirea anuală a 

sesiunilor de finalizare a 

studiilor 

- regulament anual de 

finalizare a studiilor 

2015 

 

 

 

100% 

 

 

 

Decan, Prodecani, 

Directori de 

departamente 

5.Revizuirea 

Regulamentului de 

Admitere sub 

aspectul criteriilor de 

selecţie pentru 

- revizuirea criteriilor de 

admitere la fiecare 

specializare 

- propuneri pentru noi 

criterii 

- introducerea unui sistem 

- un regulament de 

admitere FSEGA în 

anul 2015 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

Decan, Prodecani, 

Directori de 

departamente 



atragerea celor mai 

buni candidaţi pe 

anul 2015 la FSEGA 

de bonificaţii pentru 

candidaţii care au participat 

la concursuri şi activităţi 

oferite de FSEGA 

6.Eficientizarea 

activităţii 

departamentelor şi 

secretariatelor 

FSEGA nivel licenţă 

şi masterat pe anul 

2015 

- implicarea personalului în 

folosirea cataloagelor 

electronice, 

- afişarea fişelor disciplinei 

pe siteul FSEGA,  

- întocmirea online a 

contractelor de studii 

- număr cataloage 

electronice per 

program de studiu 

- număr fişe discipline 

per program de studiu 

- număr de studenţi 

care au completat 

contracte online per 

program de studiu 

 

 

 

 

100% - 

 

- 

Decan 

Prodecan 

Secretar şef 

Secretar 

departament 

7.Dezvoltarea Şcolii 

doctorale a FSEGA 

pe anul 2015 

- admiterea studenţilor 

doctoranzi la FSEGA 

- promovarea programelor 

doctorale 

- formarea de noi 

conducători de doctorat prin 

abilitare 

-număr de doctoranzi 

înscrişi în 2015 

- număr de teze de 

doctorat susţinute în 

2015 

- număr de noi 

conducători 

- număr de teze de 

abilitare susţinute 

 

26 

 

41 

 

3 

 

2 

 

 

Buget, 

taxe 

doctorat 

şi 

abilitare 

Decan 

Director şcoală 

doctorală FSEGA 

 

 



2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL – CU LIMBA DE PREDARE MAGHIARĂ 

 

Obiectiv Acţiuni preconizate pentru 

îndeplinirea obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Cuantificarea 

realizării  

obiectivului 

Costuri 

estimate 

Costuri 

realizate 
Sursă 

finanţare 
Responsabil 

1.Dezvoltarea liniei 

de studiu în limba 

maghiară prin 

diversificarea 

ofertelor de studiu la 

toate nivelurile în 

cadrul FSEGA 

- creşterea numărului de 

specializări, nivel licenţă şi 

master, în limba maghiară la 

FSEGA 

- elaborarea dosarelor de 

reacreditare şi evaluare 

periodică pentru 

specializările de la linia 

maghiară 

- elaborarea dosarelor de 

acreditare a noilor 

specializări de masterat în 

limba maghiară; 

- iniţierea unor activităţi 

specifice programului 

naţional   „Şcoala altfel” în 

cadrul FSEGA, destinate  

elevilor din clasele IX-XII 

de la liceele cu predare în 

limba maghiara din Cluj-

Napoca şi din ţară. 

- număr de specializări 

nivel licenţă:0 

- număr de specializări 

nivel master:0 

- număr de dosare de 

reacreditare nivel 

licenţă:0 

-număr de dosare de 

reacreditare nivel 

master:3 

 

- număr de dosare de 

acreditare:1 (Sfântu 

Gheorghe) 

- număr de elevi şi 

licee participante: 40 

elevi şi 6 licee 

(DSEGALM)  

număr elevi 

participanţi la 

concursul de studii de 

caz: 150 elevi, 25 licee 

(DSEGALM) 

- concursul planului de 

afaceri: 3 participanţi 

(Sfântu Gheorghe) 

-concursul de 

 

 

 

 

 

 

 

Nu este cazul 

 

 

Nu este cazul 

 

 

 

Decan  

Prodecan de  

resort  

Director de 

departament 



cunoştinţe 

economice:20 

participanţi(Sfântu 

Gheorghe) 

2.Consolidarea liniei 

maghiare de studiu a 

FSEGA 

- întărirea departamentului 

liniei maghiare a FSEGA; 

- creşterea numărului de 

studenţi la programele de 

studiu în limba maghiară 

prin atragerea de candidaţi 

din afara ţării, preponderent 

din inv.  preuniversitar din 

Ungaria; 

- creşterea numărului total al 

disciplinelor predate integral 

în limba maghiară în cadrul 

specializărilor cu predare în 

limba maghiară a FSEGA; 

- creşterea vizibilităţii liniei 

de studiu prin actualizarea 

permanentă a site-ului în 

limba maghiară din cadrul 

FSEGA; 

- utilizarea modalităţilor  

moderne de comunicare şi 

de prezenţă mass media 

(pagina Facebook) a ofertei 

de studiu în limba maghiara; 

- număr de studenţi 

veniţi din spaţiul 

maghiar în  anul 2015: 

10-DSEGALM şi 2-

Sfantu Gheorghe 

- informaţii utile 

referitoare la oferta 

educaţională în limba 

maghiară pe site-ul 

FSEGA 

- prezenţă mass media 

(pagina de Facebook a 

liniei de studiu în 

limba maghiară, etc.); 

Realizat 

 

 

 

Decan  

Prodecan de  

resort  

Director de 

departament 

3.Dezvoltarea şi 

intensificarea 

relaţiilor cu 

organizaţiile 

- organizarea şi participarea 

anuală a studenţilor şi 

cadrelor didactice a FSEGA 

la Sesiunea Ştiinţifică a 

- număr de 

participanţi:20 

 

 

Realizat 100% 

 

 

 

Decan  

Prodecan de  

resort  

Director de 



studenţeşti pe plan 

profesional, artistic 

şi sportiv a FSEGA 

Studenţilor Maghiari din 

Transilvania (ETDK); 

- participarea bianuală a 

studenţilor şi cadrelor 

didactice a FSEGA la 

Sesiunea Ştiinţifică 

Naţională a Studenţilor 

Maghiari (OTDK); 

- număr de 

participanţi:5 

departament 

4.Dezvoltarea 

programelor de 

studiu în limba 

maghiara a FSEGA 

şi intensificarea 

relaţiilor cu spaţiul 

academic maghiar 

prin diferite 

programe comune: 

dublă diplomă, şcoli 

de vară, publicaţii 

etc. 

- continuarea colaborărilor 

în acordurile cu 

universităţile din Ungaria cu  

relevanţă în cadrul 

programelor de studiu cu 

predare în limba maghiară; 

- participarea la Târgul 

anual „Educatio” 2015 de la 

Budapesta; 

- colaborarea DSEGALM a 

FSEGA cu  comunitatea şi 

societatea maghiara prin 

participarea la  conferinţele 

Academiei virtuale 

„Bolyai”;  

- număr de acorduri 8 

 

- număr de studenţi 

străini atraşi:10 

 

 

- număr de 

conferinţe:1 

Realizat 

 

 

 

Decan  

Prodecan de  

resort  

Director de 

departament 

 

 

 

 

 

 

 



2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL – CU LIMBA DE PREDARE GERMANĂ 

 

Obiectiv Acţiuni preconizate pentru 

îndeplinirea obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Cuantificare

a realizării  

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Costuri 

realizate 
Sursă 

finanţare 
Responsabil 

1.Consolidarea 

ofertei  de studiu în 

limba germană a 

FSEGA 

- creşterea numărului 

studenţilor atraşi din spaţiul 

germanofon (DACH); 

- menţinerea numărului de 

studenţi la programele de 

studiu oferite de către 

departament (DSEGALG)  

- totalitatea disciplinelor 

predate integral în limba 

germană în cadrul 

programelor de studiu cu 

predare în limba germană; 

- creşterea vizibilităţii 

ofertei educaţionale în limba 

germană prin actualizarea 

permanentă a informaţiilor 

pe site-ul FSEGA, etc. 

- număr de studenţi 

veniţi din spaţiul 

germanofon (DACH) 

în  anul 2015:5 

- număr total de 

studenţi la programele 

în limba germană în 

anul 2015: 80 anul 1 

licenţa şi anul 1 

masterat 

- informaţii utile 

referitoare la oferta 

educaţională în limba 

germană pe site-ul 

FSEGA; 

- actualizarea site-ului: 

permanent 

Realizat 

 

 

 

număr total de 

studenţi la 

programele în 

limba 

germană în 

anul 2015: 

115  anul 1 

licenţa şi anul 

1 masterat 

 

  

 

Decan  

Prodecan de  

resort  

Director de 

departament 

2. Dezvoltarea liniei 

de studiu în limba 

germană prin 

diversificarea 

ofertelor de studiu la 

toate nivelurile în 

cadrul FSEGA 

- introducerea noii 

specializări cu predare în 

limba germană la nivel de 

studii licenţă - 

Administrarea afacerilor în 

limba germană 

- o nouă specializare 

nivel licenţa; 

Autorizare 

provizorie 

AALG 

 

 

 

Decan  

Prodecan de  

resort  

Director de 

departament 



3.Dezvoltarea liniei 

germane de studiu a 

FSEGA şi 

intensificarea 

relaţiilor cu spaţiul 

academic 

germanofon prin 

diferite programe 

comune: dublă 

diplomă, şcoli de 

vară, publicaţii etc. 

- continuarea colaborărilor 

cu universităţi germane, 

elveţiene şi austriece cu care 

există acorduri şi programe 

de dublă diplomă (Rostock, 

Berna, Viena, Berlin, 

Regensburg,  Graz, Siegen, 

Nuertingen-Geislingen, 

Schmalkalden, etc.) 

- număr de acorduri cu 

universităţi germane:4 

- număr de acorduri cu 

universităţi austriece:4 

- număr de acorduri cu 

universităţi elveţiene:1 

Realizat 

 

 

 

Decan  

Prodecan de  

resort  

Director de 

departament 

4.Promovarea ofertei 

educaţionale în 

limba germană a 

FSEGA şi 

intensificarea 

relaţiilor cu 

învăţământul 

preuniversitar din 

regiune şi la nivel 

naţional. 

- organizarea concursului 

anual „German Business 

Junior”, în cadrul 

programului „Săptămâna 

altfel”; 

- număr de elevi şi 

licee participante:60 

elevi şi 30 licee 

Realizat: 94 

studenti 

participanti 

 

 

 

Decan  

Prodecan de  

resort  

Director de 

departament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL – CU LIMBA DE PREDARE ENGLEZĂ 

 

Obiectiv Acţiuni preconizate pentru 

îndeplinirea obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Cuantificare

a realizării  

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Costuri 

realizate 
Sursă 

finanţare 
Responsabil 

1.Consolidarea 

ofertei  de studiu în 

limba engleză a 

FSEGA 

- Creşterea calităţii  

programelor oferite în limba 

engleză  

- totalitatea disciplinelor 

predate integral în limba 

engleză în cadrul 

programelor de studiu cu 

predare în limba engleză; 

- creşterea vizibilităţii 

ofertei educaţionale  în 

limba engleză prin 

actualizarea permanentă a 

informaţiilor pe site-ul 

FSEGA, etc. 

- cifră de şcolarizare: 

30/an (la programul de 

studiu CIG-Engl) 

- număr studenţi 

străini atraşi: 3 (la 

programul de studiu 

CIG-Engl.) 

 

- informaţii utile 

referitoare la oferta 

educaţională în limba 

engleză pe site-ul 

FSEGA: 

- cifră de şcolarizare: 

50 de studenţi 

specializarea Finanţe 

şi Bănci în limba 

engleză   

- număr studenţi 

străini atraşi: minim 5 

studenţi pe an; 

- informaţii utile 

referitoare la oferta 

educaţională în limba 

engleză pe site-ul 

FSEGA: scurtă 

Realizat    

 

Director 

departament 

Prof.univ.dr. 

Adriana Tiron 

Tudor 

Responsabil 

program studiu 

Conf univ dr 

Bonaci Carmen 



descriere a 

disciplinelor de 

specialitate şi a 

utilităţii cunoaşterii 

acestora, softuri 

utilizate, baze de date, 

acces online către 

programe similare din 

străinătate, realizări 

deosebite ale foştilor 

absolvenţi, 

oportunităţi de 

angajare la absolvire, 

etc. 

2. Dezvoltarea liniei 

de studiu în limba 

engleză prin 

diversificarea 

ofertelor de studiu la 

toate nivelurile în 

cadrul FSEGA 
- introducerea noii 

specializări cu predare în 

limba engleză a nivel de 

studii masterat 

- o nouă specializare 

nivel masterat; (DCA) 

- cifră de şcolarizare 

aferentă cursurilor 

postuniversitare 

organizate: minim 25 

de participanţi 

- cifră de şcolarizare 

aferentă programului 

de masterat: minim 25 

de masteranzi 

- discipline facultative 

propuse studenţilor 

FSEGA: General 

Finance, Banking, 

Investments, 

Insurance, etc 

Realizat prin 

programele de 

masterat la 

Dep. De 

Informatica 

Economica si 

DCA 

 

 

 

Director 

departament 

Prof.univ.dr. 

Adriana Tiron 

Tudor 

Conf univ dr 

Răzvan Mustaţa 



- discipline propuse 

altor facultăţii din 

cadrul UBB: 

Essentials of 

Corporate Finance, 

Basics of Investments, 

General Finance etc 

 

3. Dezvoltarea liniei 

engleze  de studiu a 

FSEGA şi 

intensificarea 

relaţiilor cu spaţiul 

academic 

internaţional  prin 

diferite programe 

comune: dublă 

diplomă, şcoli de 

vară, publicaţii etc. continuarea colaborărilor cu 

universităţi cu care există 

acorduri şi programe de 

dublă diplomă  

 

număr de acorduri cu 

universităţi - 1; 

- visiting 

profesors/semestru: 

minim 2 profesori 

invitaţi 

- discipline predate în 

cadrul şcolii de vară: 

patru discipline de 

profil 

- număr de studenţi 

participanţi în cadrul 

şcolii de vară: minim 

30 de studenţi  

- număr de lucrări 

prezentate în cadrul 

workshopului: minim 

15 lucrări, comisie 

mixtă 

 

Realizat  

100% 

 

 

 

Director 

departament 

Prof.univ.dr. 

Adriana Tiron 

Tudor 

Responsabil 

program studiu 

Asist univ dr 

Cuzdriorean 

Vladu Beatrice 



4. Promovarea 

ofertei educaţionale 

în limba 

engleză a FSEGA şi 

intensificarea 

relaţiilor cu 

învăţământul 

preuniversitar din 

regiune şi la nivel 

naţional. 

Organizarea unor concursuri 

tematice în  în cadrul 

programului „Săptămâna 

altfel” 

- nr concursuri -2 

- nr. participanţi – 30 

- număr de licee din 

Transilvania vizitate în 

vederea promovării 

specializării: 25 de 

licee; 

- număr de întâlniri în 

Aulă FSEGA cu elevi 

de liceu din anii 

terminali: minim 3 

întâlniri; 

- materiale 

promoţionale 

elaborate: flyere, 

pliante, spoturi 

televizate, etc 

Realizat 

 

 

 

Director 

departament 

Prof.univ.dr. 

Adriana Tiron 

Tudor 

Responsabil 

program studiu 

Lector univ dr 

Victor Oprean 

 

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL – CU LIMBA DE PREDARE FRANCEZĂ 

 

Obiectiv Acţiuni preconizate pentru 

îndeplinirea obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Cuantificarea 

realizării  

Obiectivului 

Costuri 

estimat

e 

Costuri 

realizat

e 

Sursă 

finanţare 
Responsabil 

1.Consolidarea ofertei  de 

studiu în limba franceză a 

FSEGA 

- Creşterea calităţii  programelor 

oferite în limba franceză 

- totalitatea disciplinelor predate 

integral în limba franceză în 

cadrul programelor de studiu cu 

predare în limba franceză; 

- creşterea vizibilităţii ofertei 

educaţionale  în limba franceză 

prin actualizarea permanentă a 

- cifră de 

şcolarizare 25/an 

- număr studenţi 

străini atraşi - 3 

- informaţii utile 

referitoare la oferta 

educaţională în 

limba franceză pe 

site-ul FSEGA; 

- actualizarea site-

Realizat 100%   

 

Director 

departament 

Prof.univ.dr. 

Adriana Tiron 

Tudor 

Responsabil 

program studiu 

Lector univ dr 

Cristina Bota 



informaţiilor pe site-ul FSEGA, 

etc. 

Atragerea de profesori asociaţi 

francezi 

Organizarea practicii de 

specialitate la companiile 

franceze/ francofone 

Analiza şi editarea suporturilor 

de curs ale profesorilor români 

ai liniei 

ului 

2. Dezvoltarea liniei de 

studiu în limba franceză 

prin diversificarea ofertei 

de studiu la toate 

nivelurile în cadrul 

FSEGA 

- actualizarea cursurilor 

conectate la cerere 

- număr cursuri - 

integral 

Realizat 

 

 

 

Director 

departament 

Prof.univ.dr. 

Adriana Tiron 

Tudor 

Responsabil 

program studiu 

Titular curs 

3.Dezvoltarea liniei 

franceze de studiu a 

FSEGA şi intensificarea 

relaţiilor cu spaţiul 

academic internaţional  

prin diferite programe 

comune: dublă diplomă, 

şcoli de vară, publicaţii 

etc. 

continuarea colaborărilor cu 

universităţi cu care există 

acorduri şi programe de dublă 

diplomă  

Continuarea (a)/ 

operaţionalizarea în acest an (b) 

a acordului de parteneriat între 

UBB şi  UNIVERSITÉ DE 

CAEN BASSE-NORMANDIE 

– France, IAE de Caen Basse-

Normandie privind  

- (a) masteratul Banque et 

Marchés de Capitaux 

număr de acorduri 

cu universităţi - 1; 

Realizat 

 

 

 

Director 

departament 

Prof.univ.dr. 

Adriana Tiron 

Tudor 

Responsabil 

program studiu 

Conf univ dr 

Popa Irimie 



spécialité Ingénierie 

Financière (Bănci şi 

pieţe de capital – 

Specializarea Finanţe) 

(Roumanie) şi Master 

mention Banque Finance 

Assurance, spécialité 

Gestion d’actifs, 

Contrôle des risques et 

Conformité (France)ş 

- (b) masteratul Expertise 

Comptable et Audit 

(Expertiză Contabilă şi 

Audit – Specializarea 

Contabilitate) 

(Roumanie) şi Master 

mention Management, 

spécialité Comptabilité 

Contrôle Audit (France) 

4.Promovarea ofertei 

educaţionale în limba 

franceză a FSEGA şi 

intensificarea relaţiilor cu 

învăţământul 

preuniversitar din regiune 

şi la nivel naţional. 

Promovare licee – primăvara 

2015 

Săptămâna altfel – invitaţii 

liceeni 

Colaborare cu Centrul de afaceri 

francofon pentru săptămâna 

altfel şi contact cu liceenii 

Pregătire materiale promovare 

Participarea profesorilor liniei la 

întâlniri periodice Centrul 

cultural francez 

Organizare întâlniri cu 

angajatori interesaţi de 

absolvenţii liniei franceze 

 Realizat  

 

 

 

Director 

departament 

Prof.univ.dr. 

Adriana Tiron 

Tudor 

Responsabil 

program studiu 

Conf.univ.dr. 

Irimie Popa 

Lector univ dr 

Victor Oprean 



Actualizarea şi îmbogăţirea cu 

informaţii a site-ului liniei 

 

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.2. ÎNVĂŢĂMÂNT NETRADIŢIONAL 

 

Obiectiv Acţiuni preconizate pentru 

îndeplinirea obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Cuantificarea 

realizării  

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Costuri 

realizate 
Sursă 

finanţare 
Responsabil 

1.Dezvoltarea 

învăţământului 

netradiţional la FSEGA şi 

implementarea unor 

metode moderne de 

învăţare practicate în 

facultăţile partenere 

 

- implementarea noilor metode 

de predare în conformitate cu 

practicile internaţionale; 

- o implementare a 

unei noi metode 

- două suporturi de 

curs e-learning 

(Departamentul de 

Informatică 

Economică) 

Realizat 

 

 

 

Decan  

Directori de 

departamente 

Responsabil 

C.F.C.I.D. 

2.Acreditarea şi 

reacreditarea programelor 

de studii ID nivel licenţă 

în cadrul FSEGA 

- pregătirea dosarelor în vederea 

acreditării şi reacreditării 

programelor de studii vizate 

-număr programe 

acreditate şi 

reacreditate:1 

Realizat 

 

 

 

Decan  

Directori de 

departamente 

Responsabil 

C.F.C.I.D. 

3.Dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea 

infrastructurii de 

comunicaţie specifică 

domeniului de eLearning 

la FSEGA 

- implementarea proiectelor 

POSDRU la FSEGA şi 

achiziţionarea  infrastructurii 

specifice (servere, calculatoare 

etc.)  

- număr 

echipamente; 

Realizat 

 

 

 

Decan  

Directori de 

departamente 

Responsabil 

C.F.C.I.D. 

4.Promovarea admiterii şi 

a imaginii FSEGA, şi a 

programelor de studii 

netradiţionale 

- continuarea promovării 

admiterii în cadrul FSEGA prin 

realizarea de materiale tipărite şi 

în format electronic; 

- realizarea de materiale de 

promovare a cursurilor de 

formare continuă  

-  număr sesiuni de 

admitere:2 

Realizat 

 

 

 

Decan  

Directori de 

departamente 

Responsabil 

C.F.C.I.D. 



Promovare licee – primăvara 

2015 

Săptămâna altfel – invitaţii 

liceeni 

Colaborare cu Centrul de afaceri 

francofon pentru săptămâna 

altfel şi contact cu liceenii 

Pregătire materiale promovare 

Participarea profesorilor liniei la 

întâlniri periodice Centrul 

cultural francez 

Organizare întâlniri cu 

angajatori interesaţi de 

absolvenţii liniei franceze 

Actualizarea şi îmbogăţirea cu 

informaţii a site-ului liniei 

 

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.3. PRACTICĂ STUDENŢEASCĂ  

 

Obiectiv Acţiuni preconizate pentru 

îndeplinirea obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Cuantificarea 

realizării  

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Costuri 

realizate 
Sursă 

finanţare 
Responsabil 

1.Stabilirea 

reglementărilor interne cu 

privire la organizarea şi 

desfăşurarea practicii 

studenţeşti în cadrul 

FSEGA 

- desemnarea responsabililor de 

practică şi aspecte referitoare la 

desfăşurarea practicii pe 

specializări în FSEGA; 

- revizuirea periodică a 

regulamentului de practică şi a 

convenţiilor încheiate; 

- asigurarea de stagii de tip 

„internship” în companii, 

pentru studenţii nivelelor 

licenţă şi master 

- număr întâlniri de 

lucru cu 

responsabilii de 

practică a 

specializărilor 

FSEGA:14  

- o revizuire 

anuală:la nivelul 

fiecărui 

departament  

- număr de 

Realizat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 număr 

 

 

 

Decan  

Prodecan de  

resort  

Directori de 

departamente 

Responsabil 

practică 



convenţii 

încheiate:310 

- număr 

internshipuri pentru 

anul 2015:153 

internshipuri 

pentru anul 

2015:287 

2.Identificarea de 

oportunităţi de practică 

pentru studenţii FSEGA 

- informarea responsabililor de 

practică cu privire la 

oportunităţile existente în 

cadrul FSEGA; 

- verificarea gradului de 

ocupare a locurilor de practică 

oferite în cadrul FSEGA; 

- număr întâlniri:2 

-grad de ocupare al 

acestor locuri de 

practică de cel 

puţin 80%; 

Realizat 

 

 

 

Decan  

Prodecan de  

resort  

Directori de 

departamente 

Responsabil 

practică 

 

3. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 

Obiectiv Acţiuni preconizate pentru 

îndeplinirea obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Cuantificarea 

realizării  

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Costuri 

realizate 
Sursă 

finanţare 
Responsabil 

1.Identificarea unor 

domenii strategice de 

cercetare pentru 

evidenţierea calităţii 

operei ştiinţifice a fiecărei 

şcoli ştiinţifice 

- preocupări pentru întocmirea 

documentaţiei şi depunerea de 

proiecte naţionale şi 

internaţionale de către fiecare 

departament 

- facilitarea accesului la baze 

de date internaţionale şi 

creşterea accesării lor 

- număr proiecte 

depuse în anul 

2015; 

 

 

 

- număr baze de 

date: 22 

32 

 

 

 

 

Vezi biblioteca 

 

 

 

Decan 

Prodecan de 

resort 

Directori de 

departamente 

2. Creşterea calităţii 

cercetării în FSEGA ca 

parte integrantă din UBB 

prin stabilirea unor 

indicatori de performanţă 

în cercetare, congruenţi cu 

setul de bune standarde 

- focalizarea în demersul de 

cercetare şi în evaluarea 

academică pe output-ul 

cercetării definit ca: publicaţii 

ISI, publicaţii incluse în BDI, 

publicaţii stabilite de ESF 

- continuarea procesului de 

- Număr publicaţii 

ISI: 46 

- Număr publicaţii 

BDI: 144 

- Număr publicaţii 

ESF: 26 

 

- Număr 

publicaţii ISI: 

70 

- Număr 

publicaţii BDI: 

178 

- Număr 

 

 

 

Directori de 

departamente, 

Biblioteca 



internaţionale evaluare a resursei umane a 

FSEGA conform fişei de 

evaluare EPASRU 

- organizarea pentru anul 2015 

de conferinţe de înalt prestigiu 

internaţional, preocuparea de 

includere a publicaţiilor 

rezultate în BDI 

- menţinerea actualizată a bazei 

de date din aplicaţia 

Managementul Cercetării 

- Numărul de 

evaluări: 

 

 

- Numărul de 

conferinţe:18 

- Numărul de 

workshop-uri:22 

 

- toate cadrele 

didactice 

publicaţii ESF: 

15 

 

- Numărul de 

evaluări: toate 

cadrele 

didactice 

 

- Numărul de 

conferinţe:7 

- Numărul de 

workshop-uri: 

11 

 

- toate cadrele 

didactice 

3.Stimularea colaborării 

ştiinţifice dintre unităţile 

de cercetare ale FSEGA 

- lansarea unei competiţii 

interne de granturi de 

cercetare; 

- încurajarea programelor de 

achiziţii de echipamente cu 

utilizare largă; 

- număr de granturi 

de cercetare 

finanţate: 

- număr de 

programe de 

achiziţii: 

6 Proiecte 

depuse de catre 

DCA (Dep. 

Cont. si Audit)  
 

 

 

Decan 

Directori de 

departamente 

Responsabili  

centre 

4. Asigurarea unei 

infrastructuri de cercetare 

performanţe, de nivel 

mondial, care să permită 

realizarea unor cercetări 

de vârf şi publicarea în 

reviste de top 

- susţinerea apariţiilor 

revistelor editate în cadrul 

FSEFGA şi încercarea 

includerii lor într-o treaptă de 

clasificare superioară, 

introducerea în baze de date  

- număr de reviste 

editate în cadrul 

FSEGA 

3 (Revista 

Virgil 

Madgearu, 

Studia 

Oeconomica, 

Lingua) 

 

 Extrabuge

tar 

Decan, 

Editori 

reviste 

3.Colaborarea FSEGA cu 

alte universităţi sau 

institute de cercetare, pe 

baza unor acorduri de 

- stabilirea unor contacte cu 

membrii comunităţii ştiinţifice 

clujene, naţionale şi 

internaţionale; 

- număr contacte:24 

 

 

 

- Realizat 

partial  

 

 

 

 - Decan, 

Directori 

centre 

cercetare 



parteneriat la nivel 

naţional şi european 

- continuarea acordurilor de 

parteneriat pentru teme de 

cercetare de interes comun 

nivel local, naţional şi 

internaţional; 

-număr de acorduri 

de parteneriat:19 

 

- Realizat 

partial 

4.Promovarea în societate 

a rezultatelor obţinute în 

urma activităţilor de 

cercetare multidisciplinare 

şi interdisciplinare în 

cadrul FSEGA 

- organizarea de simpozioane, 

conferinţe şi seminarii 

ştiinţifice; 

 

 

 

- campanii PR de popularizare 

a rezultatelor deosebite în 

cercetarea FSEGA; 

- diseminarea rezultatelor 

deosebite pe site-ul FSEGA şi 

în cadrul newsletter-ului 

FSEGA 

- număr de 

manifestări 

ştiinţifice 

organizate:7 

 

 

 

- număr de 

campanii de 

informare 

desfăşurate:11 

- Numar 

seminarii 

CEBSS (Cluj 

Economics and 

Business 

Seminar, 

econ.ubbcluj.ro

/ceebs): 15 

- Realizat 

100% 

 

 

 

-Numar 

Newsletter 

FSEGA: 2 

Numere 

(Aprilie, Iunie 

2015) 

 

 

 

Decan  

Prodecan de  

resort  

Directori de 

departamente 

5.Evidenţierea 

personalităţilor şi 

domeniilor de cercetare cu 

rezultate deosebite, care să 

permită afirmarea 

internaţională a unor poli 

de excelenţă  

- realizarea de analize pe 

domenii de excelenţă; 

- optimizarea criteriilor de 

performanţă şi evaluarea 

personalului didactic;  

- criterii de 

performanţă; 

 

- personal didactic 

şi de cercetare 

evaluat; 

- Criterii UBB 

si criterii 

proprii FSEGA 

- Realizat 

partial 

 

 

 

Decan  

Prodecan de  

resort  

Directori de 

departamente 

6.Optimizarea politicii de 

resurse umane în cercetare 

- analiza evaluării anuale a 

activităţii cadrelor didactice 

- prezentarea şi 

diseminarea în 

- Raport 

realizat 
 

 
 

Decan  

Directori de 



şi atragerea cercetătorilor 

relevanţi la nivel naţional/ 

internaţional în cadrul 

FSEGA 

- integrarea studenţilor de elită 

în programele de cercetare 

ştiinţifică; 

Consiliul FSEGA a 

unui raport privind 

rezultatele evaluării 

cercetării ştiinţifice  

- număr de studenţi 

de elită integraţi în 

programe de 

cercetare; 

 

 

 

 

 

-Realizat la 

nivelul 

departamente 

lor 

departamente 

Comisia 

CCCD 

8.Îmbunătăţirea atragerii 

de resurse pentru 

finanţarea cercetării în 

cadrul FSEGA 

- sporirea numărului de 

contracte de cercetare 

internaţionale, prin organizarea 

unor sesiuni de informare; 

- participarea la sesiuni de 

training pentru implementarea 

strategiei Europa 2020 şi a 

programului cadru Orizont 

2020; 

- număr de sesiuni 

de informare 

organizate; 

- număr de 

contracte de 

cercetare (pondere 

faţă de anul 

anterior); 

- număr de 

participări la sesiuni 

de training; 

 

 

 

 

 

90%  

 

 

Decan  

Prodecan de  

resort  

Directori de 

departamente 

9.Asigurarea accesului la 

principalele baze de date 

internaţionale(ex. EBSCO, 

SCOPUS, Thomson Web 

of Acience etc.) în 

biblioteca FSEGA 

- continuarea participării în 

cadrul ANELIS+; 

- menţinerea accesului on-line 

la literatură de specialitate 

specifică; 

- cuantum în cadrul 

proiectului 

ANELIS+; 

Realizat partial 

 

 

 

Decan  

Prodecan de  

resort  

Directori de 

departamente 

10.Susţinerea cooperării 

cu mediul economic în 

cadrul FSEGA 

- realizarea unei baze de date 

cu parteneri din mediul de 

afaceri 

- propunerea unor servicii/teme 

de cercetare de interes pentru 

mediul de afaceri; 

- organizarea de manifestări 

- o bază date:4 

- număr de teme de 

interes comun:10 

- număr de 

manifestări 

organizate:12 

 

 

 

Realizat partial  

 

 

Decan  

Prodecan de  

resort  

Directori de 

departamente 



având ca invitaţi reprezentanţi 

ai mediului de afaceri naţional 

şi internaţional 

12.Promovarea cercetării 

aplicative şi a inovării în 

cadrul FSEGA 

- încheierea de contracte de 

cercetare aplicativă cu mediul 

de afaceri 

- creşterea numărului 

proiectelor depuse pentru 

competiţiile orientate spre 

inovare 

- număr contracte 

de cercetare 

aplicativă:7 

 

 

- număr de 

proiecte:11 

- număr 

contracte de 

cercetare 

aplicativă:4 

(Departamentu

l de finante) 

- număr de 

proiecte: 26 

 

 

 

Decan  

Prodecan de  

resort  

Directori de 

departamente 

13.Eficientizarea 

activităţilor administrative 

în managementul 

proiectelor de cercetare a 

FSEGA 

- optimizarea resurselor 

disponibile, analiza nevoilor 

actuale şi concretizarea 

măsurilor necesare pentru o 

desfăşurare optimă a 

proiectelor de cercetare; 

- o analiză; Realizat 

 

 

 

Decan  

Prodecan de  

resort  

Directori de 

departamente 

 

4. STUDENŢI 

 

Obiectiv Acţiuni preconizate pentru 

îndeplinirea obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Cuantificarea 

realizării  

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Costuri 

realizate 
Sursă 

finanţare 
Responsabil 

1.Recompensarea şi 

stimularea studenţilor cu 

performanţe deosebite în 

cadrul FSEGA 

- acordarea de burse de studiu, 

burse de merit 

- acordarea de premii pentru 

lucrări de absolvire deosebite 

- numărul de 

studenţi premiaţi la 

concursuri:48 

 

 

Realizat  

 

 

Decan  

Prodecan de  

resort  

Directori de 

departamente 

2. Formarea unor cetăţeni 

activi civic, dinamici, 

inovativi, capabili să 

rezolve probleme 

- participarea la organizarea 

unor concursuri studenţeşti 

anuale 

- promovarea participării 

Număr participări: 

- concursuri 

studenţeşti:90 

-cercuri 

 

 

 

 

 

 

 

Director de 

departament 

 

Membrii 



practice, capabili să 

lucreze în echipă 

studenţilor la cercurile 

ştiinţifice: „Luca Paciolo” 

(domeniul contabilitate), 

„Friedrich von Hayek”, 

„Cercul ştiinţific studenţesc de 

Economie”, „Cercul ştiinţific 

studenţesc de Management”, 

„Cercul ştiinţific studenţesc de 

Statistică şi Econometrie”, 

„Cercul ştiinţific studenţesc de 

Finanţe”, „Cercul ştiinţific 

studenţesc de Marketing”, 

„Cercul ştiinţific studenţesc de 

Economia Comerţului, 

Turismului şi Serviciilor” 

- organizarea manifestării 

studenţeşti „Studii de caz”, cu 

participare internaţională de 

către DSEGALM 

ştiinţifice:107 

-manifestare 

ştiinţifică  

studenţeşti „Studii 

de caz”, cu 

participare 

internaţională de 

către DSEGALM: 

50 

Realizat 

(conferinta 

stiintifica 

studenteasca 

din 

Transivania: 

Finante, 

Management si 

Marketing la 

DSEGALM) 

departamentu

lui 

3.Creşterea calităţii vieţii 

studenţilor 

- întreţinerea cafenelei 

Panorama Caffe 

- menţinerea facilităţilor de 

sport prin existenţa de personal 

angajat propriu pentru sălile de 

sport 

- 1 cafenea 

- număr săli de 

sport 

 

Realizat 

 

 

 

Decan 

Administra 

tor facultate 

 



5. RELAŢIA CU SOCIETATEA – 5.1. MEDIUL DE AFACERI 

 

Obiectiv Acţiuni preconizate 

pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Cuantificarea 

realizării  

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Costuri 

realizate 
Sursă 

finanţare 
Responsabil 

1.Colaborarea FSEGA cu 

structuri locale şi 

regionale din mediul de 

afaceri şi administraţia 

locală şi regională 

- identificarea de structuri 

locale şi regionale (ex. 

DWNT – Clubul 

Oamenilor de Afaceri de 

Limba Germană); 

- participarea la întâlniri în 

cadrul FSEGA cu parteneri 

în structurile identificate; 

- număr  structuri 

(DWNT):5 

- număr întâlniri de 

lucru:32 

 

 

Realizat 

 

 

 

Decan  

Prodecani 

Directori de 

departamente 

2.Amplificarea 

dimensiunii prestării de 

servicii în Centrele de 

cercetare 

multidisciplinare 

Perfecţionarea activităţii 

Centrului Virgil Madgearu 

prin mărirea ofertei de 

cursuri 

număr cursuri 

propuse:3 

număr de contracte de 

consultanţă:2 

 

 

Realizat partial 

 

 

 

Decan  

Directori de 

departamente

, 

Responsabili 

teme de 

cercetare 

Cadre didactice ale 

DLMCA sunt membri în 

cadrul proiectului 

internaţional The 

Challenges of the 

Multilingual and 

Multicultural Learning 

Space în the International 

University – IntlUni 

Parteneri Universitatea  

din Aarhus, Danemarca 

Coordonator  
Conf.dr. Felicia-Delia 

Marga 

Membri: 

Asist.dr. Armaşu 

Veronica Diana,  

Conf.dr. Dulău 

Alexandra Viorica,  

Lect.dr. Ghiţan Zoica 

Maria Eugenia, 

Conf.dr. Irimiaş 

Eugenia 

Asist.dr. Kovacs Reka 

 

 

 

 

Realizat anual 

   Director 

Departament 

/ Centrul 

LINGUA 

Membrii ai 

DLMCA/ 

Centrul 

LINGUA 



Conf.dr. Petruţ Maria 

Conf.dr.Toma Mariana 

Organizarea de conferinţe 

ştiinţifice şi  dezbateri în 

cadrul Cluj Economics and 

Business Seminar 

www.econ.ubbcluj.ro/ceeb

s   

Număr de 

conferinţe/dezbateri 

pentru anul 2015:9 

 

 

Realizat 

partial: 7 

   Coordonator 

seminar 

Organizarea de workshop-

uri cu mediul economic 

 

(Notă: program eveniment) 

Număr de workshop-

uri organizate în anul 

2015: 17 

Număr de 

workshop-uri 

organizate în 

anul 2015: 11 

   Decan 

Directori de 

departamente

, 

3.Parteneriate cu 

reprezentanţi ai mediului 

de afaceri care să sprijine 

efectuarea practicii 

studenţeşti şi activităţi 

academice desfăşurate în 

cadrul FSEGA 

- organizarea unor întâlniri 

cu reprezentanţi ai 

mediului de afaceri pe 

domenii de activitate şi 

specificul programelor de 

studiu; 

- stabilirea unui grup de 

lucru comun cu membrii 

Departamentelor FSEGA şi  

reprezentanţi ai 

companiilor străine 

prezente în zona Cluj-

Napoca; 

- semnarea de parteneriate 

de colaborare ; 

- număr de întâlniri/ 

domenii de 

activitate:13 

- grupuri de lucru:7 

- număr de 

parteneriate:21 

 

 

Realizat la 

nivelul 

grupurilor de 

lucru din 

cadrul 

departamentelo

r 

 

 

 

Decan  

Prodecani 

Directori de 

departamente 

 

 

 

 

 

 



5. RELAŢIA CU SOCIETATEA – 5.2. RELAŢIA CU ALUMNI 

 

Obiectiv Acţiuni preconizate 

pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Cuantificarea 

realizării  

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Costuri 

realizate 
Sursă 

finanţare 
Responsabil 

1.Formarea bazei de date 

Alumni la FSEGA 

- organizarea unei baze de 

date Alumni pentru fiecare 

program de studiu; 

- număr alumni 

identificaţi:631 

 

Realizat 100% 

  

 

Decan  

Prodecan de 

resort 

Directori de 

departamente 

2.Înregistrarea numărului 

de alumni care utilizează 

platforma aferentă 

- realizarea unei mai bune 

promovări a imaginii 

FSEGA; 

- postarea, pe pagină web a 

FSEGA, a unui Link  

permanent legat de pagina 

ALUMNI; 

- formare  pagină 

ALUMNI:conceperea 

unei pagini 

Realizat la 

DSEGALG 

incepand din 

anul 2006 

(http://de.econ.u

bbcluj.ro/alumn

i)  

  

 

Decan  

Prodecan de 

resort 

Directori de 

departamente 

 

5. RELAŢIA CU SOCIETATEA – 5.3. FUNDRAISING  

 

Obiectiv Acţiuni preconizate 

pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Cuantificare

a realizării  

Obiectivului 

Costuri 

estimat

e 

Costuri 

realizat

e 

Sursă 

finanţare 
Responsabil 

1.Atragerea fondurilor 

extrabugetare pentru 

finanţarea activităţilor în 

cadrul FSEGA 

-crearea şi aplicarea 

unei platforme de 

crowdfunding a 

FSEGA; 

- identificarea de 

sponsori pentru alte 

tipuri de burse oferite 

studenţilor; 

 

- număr de burse oferite 

studenţilor din fonduri 

provenite din 

sponsorizări:11 

 

Realizat 

partial la 

DSPM: 

Studentii 

programului 

de studiu SPE  

 

 

 

Decan  

Prodecan de 

resort 

Directori de 

departamente 

Administrator 

şef facultate 



2.Încheierea de contracte 

de sponsorizare având ca 

beneficiar programele de 

studiu a FESGA 

- încheierea de 

contracte de 

sponsorizare; 

 

- diversificarea 

metodelor utilizate de 

strângere de fonduri; 

- număr contracte de 

sponsorizare: 11 

- valoare fonduri 

sponsorizări: 

-15000 RON 

-300 Euro 

 

Realizat 

partial la 

departamentul 

de 

management 

 

 

 

Decan  

Prodecan de 

resort 

Directori de 

departamente 

Administrator 

şef facultate 

 

 

 

6. MANAGEMENT – 6.1. FINANCIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv Acţiuni preconizate 

pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Cuantificare

a realizării  

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Costuri 

realizate 
Sursă 

finanţare 
Responsabil 

1.Creşterea veniturilor 

FSEGA şi asigurarea 

sustenabilităţii financiare 

- creşterea volumului şi 

diversificarea serviciilor 

educaţionale în regim de 

taxă; 

 - creşterea cuantumului 

fondurilor europene    

  nerambursabile accesate; 

- creşterea ponderii 

veniturilor provenite din   

sponsorizări la FSEGA; 

Valoare venituri:3500 

 

Valoare venituri: 

 

Valoare venituri: 

 

 

Realizat 

parțial  

 

 

 

Decan  

Prodecan de 

resort 

Administrator 

şef facultate 



6. MANAGEMENT – 6.2. INFRASTRUCTURĂ  

 

Obiectiv Acţiuni preconizate pentru 

îndeplinirea obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Cuantificare

a realizării  

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Costuri 

realizate 
Sursă 

finanţare 
Responsabil 

2.Dezvoltarea bazei 

materiale în     cadrul 

FSEGA 

- dotarea şi modernizarea, 

prin achiziţii, a sălilor şi 

laboratoarelor educaţionale 

şi de cercetare; din cadrul 

FSEGA 

- derularea investiţiei de 

reabilitare clădire –

Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi Gestiunea 

Afacerilor; 

- număr de laboratoare 

şi săli modernizate:2 

 

- valoarea 

investiţiei:1201827 

RON 

 

 

Realizat 

100% 

 

 

 

Decan  

Prodecan de 

resort 

Director 

departament 

Administrato

r şef facultate 

3. Îmbunătăţirea  

infrastructurii 

laboratoarelor didactice, 

de cercetare, a 

bibliotecilor, a ID 

Extinderea fondului de carte 

a bibliotecii FSEGA 

Volume achiziţionate 

în 2015 

Volume donate 

bibliotecii în  

       2015 

Volume 

achiziţionate 

în 2015: 232 

Volume 

donate 

bibliotecii în   

2015: 350 

  Extrabuge

tar 

Decan, 

Şef bibliotecă 

 

6. MANAGEMENT – 6.3. RESURSE UMANE  

Obiectiv Acţiuni preconizate 

pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Cuantificarea 

realizării  

Obiectivului 

Costuri 

Estimate 

Costuri 

Realizate 
Sursă 

finanţare 
Responsabil 

1.Consolidarea 

dimensiunii 

internaţionale a resursei 

umane în programele de 

studiu oferite de FSEGA 

- continuarea colaborarii  

in activitatea didactică şi 

de cercetare la nivel 

national si international; 

- numar de cadre 

didactice asociate:40 

- numar de 

cadre didactice 

asociate: 30  

 

 

Decan  

Prodecani  

Directori de 

departamente 



2.Îmbunătăţirea 

metodologiei FSEGA de 

organizare a 

concursurilor pentru 

ocuparea posturilor 

didactice şi de cercetare 

- mentinerea  exigenţelor 

proprii ale FSEGA pentru 

ocuparea posturilor; 

- îmbunătăţirea procedurii 

de evaluare a candidaţilor 

de către comisiile de 

concurs; 

- o metodologie 

proprie adoptată in 

Consiliul Facultatii 

- documente suport 

actualizate în cadrul 

procedurii de concurs 

 

 

 

Realizat 100% 
 

 

 

Decan  

Prodecani  

Directori de 

departamente 

3.Evaluarea personalului 

didactic din perspectiva 

rezultatelor în activitatea 

de cercetare, didactică şi 

serviciile aduse 

comunităţii 

- urmărirea obiectivului 

minimal de o publicaţie 

pe an pentru fiecare cadru 

didactic şi sancţionarea 

celor care nu au nicio 

publicaţie în ultimii trei 

ani; 

- fişe de post 

modificate la nivel 

FSEGA, astfel încât să 

conţină exigenţe 

măsurabile privind 

activitatea de cercetare 

- număr de sancţiuni 

specifice statutului 

personalului didactic, 

conform legii 

 

Realizat 100% 

 

 

 

Decan  

Prodecani  

Directori de 

departamente 

4.Optimizarea raportului 

dintre numărul de 

studenţi şi numărul de 

posturi didactice ocupate 

în cadrul FSEGA 

- continuarea orientării 

spre angajarea de cadre 

didactice pe posturi de 

asistent şi lector; 

- - asigurarea unui echilibru 

între angajarea de cadre 

noi şi promovări, în 

contextul concursurilor 

pentru ocuparea 

posturilor, cu luarea în 

considerare a 

pensionărilor; 

-posturile scoase la 

concurs să reprezinte 

15% din totalul 

posturilor ocupate cu 

titulari la nivel 

FSEGA 

 

 

 

Realizat partial 

 

 

 

Decan  

Prodecani  

Directori de 

departamente 



 

6. MANAGEMENT – 6.4. ASIGURAREA CALITĂŢII 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv Acţiuni preconizate 

pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Cuantificarea 

realizării  

Obiectivului 

Costuri 

estimat

e 

Costuri 

Realizat

e 

Sursă 

finanţare 
Responsabil 

1.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  

 

Da 

   Prodecan 

responsabil cu 

asigurarea 

calităţii, 

Comisia de 

asigurare a 

calităţii pe 

facultate,  

Directori de 

departamente 

2.Utilizarea 

consecventă a 

sistemului on-line de 

evaluare a cursurilor 

de către studenţi pe 

platforma Academic 

Info  

- promovarea 

evaluărilor on-line în 

rândul cadrelor 

didactice şi a 

studenţilor de la toate 

programele de studiu; 

- asigurarea vizibilităţii 

rezultatelor pentru 

studenţii care au 

efectuat evaluarea; 

- realizarea raportului 

de evaluare; 

-număr de chestionare 

completate în fiecare 

semestru:370 

- raport de 

evaluare:1/departament 

 

Realizat partial 

 

 

 

Prodecan 

responsabil cu 

asigurarea 

calităţii, 

Comisia de 

asigurare a 

calităţii pe 

facultate,  

Directori de 

departamente 



7. INFORMATIZARE ȘI COMUNICAȚII 

 

Obiectiv Acţiuni preconizate 

pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Cuantificare

a realizării  

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Costuri 

Realizate 
Sursă 

finanţare 
Responsabil 

1.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 

Număr angajaţi Realizat   Extrabug

etar 

Decan, 

Administrator 

facultate 

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 pagină 

proprie actualizata 

Partial 

Realizat 

   Decan, 

Directori de 

departamente 

Asigurarea 

accesibilităţii la 

serviciile TIC prin 

conturi reţea pentru 

toate cadrele didactice 

de tipul 

prenume.nume@econ.u

bbcluj.ro şi utilizarea 

acesteia de către toate 

cadrele didactice 

Toate cadrele didactice 

şi doctoranzii 

Realizat    Inginer de sistem 

2.Dezvoltarea 

facilităţilor de 

promovare electronică 

a programelor de studii 

Extinderea site-ului 

FSEGA în  limbile 

programelor de studiu în 

vederea promovării 

Da/Nu Partial 

Realizat 

   Decan, 

Responsabili linii 

de studii 



şi cercetare ale FSEGA acestor programe şi a 

atragerii de studenţi 

internaţionali 

Dezvoltarea site-urilor 

centrelor de cercetare şi 

conferinţelor organizate 

în cadrul FSEGA 

Da/Nu Realizat 100%    Decan, Cancelar,  

Directori de 

departamente, 

Directori centre 

de cercetare 

Asigurarea/îmbunătăţire

a 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 

Realizat 100%   Extrabug

etar 

Decan, 

Responsabil 

ID/FR, Prodecani, 

3.Creşterea gradului de 

performanţă a 

personalului didactic şi 

de cercetare potrivit 

standardelor aferente 

Folosirea aplicaţiei 

academic info 

Pentru toate disciplinele 

vor fi utilizate în anul 

2015/2016 cataloage 

electronice 

Realizat 100% 

 

 

 

Decan, 

Secretar şef,  

Directori de 

departamente 

4.Creşterea gradului de 

performanţă 

personalului auxiliar şi 

administrativ potrivit 

standardelor aferente 

Folosirea de aplicaţii 

electronice pentru 

gestionarea bazei de 

date cu studenţii 

Utilizarea aplicaţiei 

AcademicInfo pentru 

studenţii anului 1 în anul 

2014/2015 (nivel licenţă 

şi master) 

Realizat 100%    Decan, 

Secretar şef 

Angajarea de cadre 

didactice la extensii 

Număr angajări efectuate 

în 2015  

Număr 

angajări 

efectuate în 

2015: 

Personal 

didactic: 12; 

Didactic-

auxiliar: 4; 

   Decan, 

Director extensie 



Administriv:1 

 

8. COMUNICARE ŞI PR 

 

Obiectiv Acţiuni preconizate pentru 

îndeplinirea obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Cuantificare

a realizării  

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Costuri 

Realizat

e 

Sursă 

finanţare 
Responsabil 

1.Promovarea 

Admiterii 2015 pentru 

toate programele de 

studiu în cadrul 

FSEGA 

- organizarea concursului 

Economicus Napocensis, şi a 

săptămânii „Şcoala altfel” în 

cadrul FSEGA; 

- participarea la târguri de 

specialitate în ţară şi străinătate; 

- încheierea unor contracte de 

promovare a ofertei educaţionale 

cu instituţii din învăţământul 

preuniversitar; 

- transmiterea materialelor de 

promovare a admiterii către  

direcţiunea  liceelor ; 

- realizarea materialelor de 

promovare a admiterii la FSEGA; 

- conceperea şi realizarea de 

materiale de promovare a 

cursurilor de formare continuă şi 

lifelong learning din cadrul 

FSEGA (site-ul FSEGA, conturi 

de pe reţelele de socializare); 

-  număr de 

participanţi:415 

 

 

- număr de 

participări:201 

- număr de 

contracte 

încheiate; 

 

-  număr de 

scrisori: 640 

 

-  numãr de 

afişe:418 

 

- număr de  

broşuri 

informative 

despre 

Admiterea la 

FSEGA:1503 

-  număr de 

participanţi:9

35 din care 

206 distinctii 

80% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

Decan 

Prodecan de 

resort 

Directori de 

departamente 

2.Promovarea pe plan 

naţional şi 

internaţional a ofertei 

de studii a şcolii 

- actualizarea site-ului 

www.doctorat.ubbcluj.ro şi la 

FSEGA; 

- număr de site-

uri web şi 

documente 

 

 

 
 

 

 

Decan 

Prodecan de 

resort 

Directori de 



doctorale din cadrul 

FSEGA 

-  realizarea unei broşuri de 

prezentare în limbile română şi 

engleză; 

-  actualizarea broşurii de 

prezentare în limba engleză; 

actualizate; 

 

- număr de 

exemplare 

broşuri în 

lb.romana şi 

engleză; 

Realizat  

 

 

 

departamente 

3.Îmbunătăţirea 

comunicãrii cu mediul 

intern şi extern al 

facultãţii 

- emiterea comunicatelor periodice 

de presã; 

-  organizarea conferinţelor de 

presă în cadrul evenimentelor 

desfăşurate la FSEGA; 

- actualizarea informaţiilor pe 

plasma din clãdirea FSEGA; 

- intensificarea prezenţei FSEGA 

la nivelul reţelelor sociale 

(Facebook); 

-   realizarea unor materiale 

actualizate de prezentare a 

FSEGA; 

- număr de 

comunicate/an; 

- număr de 

conferinţe de 

presă 

organizate; 

- site actualizat 

permanent; 

 

-  număr broşuri 

de prezentare; 

 

 

Realizat 

 

 

 

Decan 

Prodecan de 

resort 

Directori de 

departamente 

4.Realizarea unor 

campanii de 

responsabilitate 

socialã(CSR) cu 

obiectiv major: 

creşterea vizibilitãţii 

FSEGA şi a implicãrii 

în comunitate. 

Promovarea 

principiilor de 

responsabilitate 

socialã(CSR) în cadrul 

- structurarea şi organizarea unor 
evenimente de tip CSR; 
-implicarea studenţilor în 
campaniile de responsabilizare 
socială; 
- publicarea informaţiilor legate de 
campaniile organizate pe site-ul 
FSEGA şi plasmele din incinta 
clădirii FSEGA; 
- realizarea afişelor de promovare 
a evenimentelor; 

-  număr 

campanii:6 

- număr studenţi 

implicaţi:106 

- număr afişe 

realizate:4 

 

 

Realizat 

 

 

 

Decan 

Prodecan de 

resort 

Directori de 

departamente 



FSEGA 

5.Consolidarea 

poziţiei FSEGA pe 

plan internaţional 

- participare la târguri 
internaţionale de profil; 

-  număr  târguri 

internaţionale; 

Realizat 

 

 

 

Decan 

Prodecan de 

resort 

Directori de 

departamente 

6.Participarea activă a 

FSEGA în structuri 

parteneriale 

Implicarea în activităţile AFER Număr 

participări la 

întâlnirile 

AFER în 2015 

Realizat    Decan, 

Prodecani,  

Directori de 

departamente 

Permanentizarea seminariilor în 

departamente 

1 seminar / 

semestru la 

nivelul fiecărui 

departament 

Realizat 

partial 

   Decan, 

Directori de 

departamente 

7.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 

4 evenimente Realizat   Sponsoriză

ri 

Decan 

Semnarea de noi acorduri de 

parteneriat şi desfăşurarea de 

activităţi în cadrul acordurilor 

semnate 

Număr acorduri 

încheiate în anul 

2015:3  

Realizat 

100% 

   Decan, 

Prodecani, 

Directori de 

departamente 

 



9. RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 

Obiectiv Acţiuni preconizate pentru 

îndeplinirea obiectivului 

Cuantificarea 

Obiectivului 

Cuantificare

a realizării  

Obiectivului 

Costuri 

estimate 

Costuri 

Realizat

e 

Sursă 

finanţare 
Responsabil 

1.Întărirea ofertei 

educaţionale în 

vederea 

internaţionalizării 

studiilor şi 

consolidarea ofertei 

existente 

Consolidarea programelor de 

licenţă oferite în limbi străine 

Număr de 

specializări în 

limbi străine 

care 

organizează 

admitere în 

2014/2015: 

4 specializări în  

maghiară la 

DSEGALM, şi 

2 la Sfântu 

Gheorghe 

1 specializare în 

germană,  

3 specializări în 

engleză,  

1 specializare în  

franceză 

 

 

 

 

Realizat 

 

 

 

Decan, 

Prodecani de 

resort, 

Directori de 

departamente 

Perfecţionarea programelor de 

masterat oferite în limbi străine 

6 programe de 

masterat: 1 

germana, 2 

engleza, 3 

maghiara. 

 

 

Realizat 

   Decan, 

Prodecani de 

resort, 

Directori de 

departamente , 

Responsabili 

de masterate 

Organizarea şcolii de  vară „ The 

Romanian Language & the 

Multicultural Central European 

Da/Nu Da   taxe şi 

sponsorizări 

Decan, 

Responsabil 

şcoala de vară 



Area 16th edition” 

Organizarea şcolii de  vară 

„Gutenberg” ediţia a 6-a 

Da/Nu Da   taxe şi 

sponsorizări 

Decan, 

Responsabil 

şcoala de vară 

2.Accentuarea 

profilului multicultural 

al FSEGA, ca 

trăsătură definitorie a 

facultăţii 

Dezvoltarea şi consolidarea 

corpului profesoral propriu pentru 

programele de studiu în limbă 

străină 

Număr cadre 

proprii: 

22 linia 

maghiară 

10 linia 

germană  

29 în limba 

engleză 

21 în limba 

franceză  

 

 

Realizat 

   Decan, 

Prodecani de 

resort, 

Directori de 

departamente 

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 

Număr de 

discipline 

introduse în 

planurile de 

învăţământ ale 

specializărilor 

în limbă străină 

în anul 

2014/2015: 72 

 

Realizat 

50% 

   Decan, 

Prodecani de 

resort, 

Cancelar,  

Directori de 

departamente 

Diversificarea serviciilor oferite 

prin Centrul “LINGUA” 

Asigurarea 

continuităţii 

activităţii 

cercurilor de:  

- Lexicologie 

”Lorenzo 

Renzi” 

- Traduceri şi 

interpretariat  

- Dezbateri   

 

Realizat 

100% 

   Director de 

departament, 

Director 

Centru Lingua 



3.Creşterea cifrei de 

şcolarizare şi a 

numărului de studenţi 

Creşterea mobilităţilor studenţeşti 

incoming şi outgoing 

Număr studenţi 

incoming în 

anul 2015:45 

Număr studenţi 

outgoing în anul 

2015:90 

Total:135 

Număr 

studenţi 

incoming în 

anul 2015:40 

Număr 

studenţi 

outgoing în 

anul 2015:90 

Total: 130 

   Decan, 

Prodecani, 

Coordonator 

Erasmus,   

Directori de 

departamente 

Creşterea numărului de mobilităţi 

ale cadrelor didactice ale FSEGA 

în universităţi prestigioase din 

străinătate 

Număr  de 

mobilităţi 

planificate 

pentru anul 

2015:14 

Număr  de 

mobilităţi 

realizate in 

anul 2015:15 

   Decan, 

Prodecani, 

Coordonator 

Erasmus,   

Directori de 

departamente 

Activităţi de promovare 

internaţionale (târguri şi expoziţii) 

ale UBB la care participă FSEGA 

Participări ale 

FSEGA la 

acţiunile UBB 

Realizat   Extrabugeta

r 

Decan, 

Responsabil 

Imagine 

Informarea Biroului de Imagine şi 

Biroului de Presă UBB despre 

manifestările organizate la 

FSEGA 

Da/Nu Da   Extrabugeta

r 

Decan, 

Responsabil 

Imagine 

Activităţi de promovare a 

admiterii 

Număr acţiuni 

de promovare a 

ofertei 

educaţionale a 

facultăţii 

Număr acţiuni 

de promovare 

a ofertei 

educaţionale a 

facultăţii: 10 

   Decan, 

Prodecani, 

Directori de 

departamente 

4.Intensificarea 

cooperărilor cu 

universităţi din 

străinătate în cadrul 

FSEGA 

- încheierea de noi acorduri de 

cooperare; 

- reînnoirea acordurilor existente; 

- încheierea de noi acorduri 

double-degree la nivel licenţă, 

master şi doctorat; 

- număr de 

acorduri de 

cooperare noi:5 

- număr de 

acorduri 

reînnoite:10 

 

 

 

Realizat 

partial 
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- organizarea de vizite ale 

grupurilor de studenţi; 

- număr de 

acorduri 

double-degree 

încheiate:1 

- număr de 

vizite:5 

6.Creşterea numărului 

de mobilităţi ale 

studenţilor şi ale 

cadrelor didactice în 

cadrul FSEGA 

- realizarea de întâlniri de 

prezentare a programelor Erasmus 

la FSEGA; 

- mediatizarea ofertelor de burse 

pentru studenţii FSEGA; 

- număr de 

întâlniri de 

prezentare; 

- oferte de burse 

mediatizate; 

 

Realizat 

partial 
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Coordonator 

Erasmus, 

7.Sprijinirea 

studenţilor străini 

pentru integrarea în 

programele de studiu a 

FSEGA 

- îmbunătăţirea programelor de 

tutoriat pentru studenţii străini 

care studiază la FSEGA; 

-  organizarea la FSEGA, la 

începutul fiecărui semestru, a 

seminariilor de orientare pentru 

studenţi străini; 

- îmbunătăţirea activităţilor 

extraşcolare oferite studenţilor 

incoming; 

- programe de 

tutoriat 

îmbunătăţite:1 

- număr de 

seminarii 

organizate:1 

- activităţi 

organizate:1 

 

Realizat 

100% 
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Decan,              Prodecan, 

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

03.02.2016 

 


