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PLAN OPERAŢIONAL 2004 
 
 
Nr. 
Crt. Domeniu Obiectiv Acţiuni preconizate pentru 

îndeplinirea obiectivului 
Cuantificare 

obiectiv 
Costuri 

estimate
Sursă 

finanţare Responsabil  Termen

1. Realizarea unei baze de 
date privitoare la 
experienţa ţărilor 
europene 

2. Dezbaterea la nivelul 
catedrei a noilor orientări 

Restructurarea şi 
reorganizarea curriculum-
ului pentru toate niveluri de 
studii conform cerinţelor 
Declaraţiei de la Bologna 

3. Elaborarea planurilor de 
învăţământ 

Bază de date - 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

Decan, 
Prodecanul de 

resort, 
Şefi catedră, 
Responsabilii 
desemnaţi la 

nivelul 
catedrelor 

15.04.04 

4. Îmbunătăţirea 
conţinutului disciplinelor 
prin punerea accentului 
pe componenta 
„cercetare”; 

5. Valorificarea mai bună a 
cercetărilor proprii ale 
titularilor de disciplină; 

6. Pregătirea noilor 
curriculum-uri, pregătirea 
de cursuri noi 

Dezvoltarea specializărilor 
de masterat existente în 
concordanţă cu cerinţele 
pieţei forţei de muncă şi cu 
exigenţele cercetării 
ştiinţifice 

7. Atragerea de masteranzi 
străini pentru diferite 
stagii 

Toate specializările 
 

100 mil. Buget, 
Resurse 

extrabugetare 

Prodecan de 
resort, 
Şefi de 
catedră, 

Responsabili 
de masterat 

01.10.04 

8. Deschiderea 4 masterate:   

I.Economie regională şi 
rurală 

Colaborare cu Fac. 
Geografie – UBB şi 
Univ. din Miskolc - 

H 

Prof. Dr. Maria 
VINCZE 

 

I.
 

În
vă
ţă

m
ân

t 

Introducerea de noi 
specializări de masterat 

II.„Managementul 
internaţional al resurselor 
umane” 

Colaborare cu 
Univ. 

Metropolitană 
Londra 

1500 mil. 
. 

Buget, 
Resurse 

extrabugetare 

Prof. Dr. Anca 
BORZA 

01.10.04 
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III.„Audit şi convergenţă 
contabilă” 

Colaborare cu 
Univ. Paris XIII – 

Franţa 

Conf. Dr. 
Adriana Tiron 

Tudor 

  

IV. Bănci şi pieţe de capital” O specializare 

  

Prof. Dr. Ioan 
TRENCA 

 

 
Atragerea de doctoranzi 
străini 

6. Intensificarea activităţii de 
informare 

doctoranzi din EU 100 mil. Resurse 
extrabugetare 

Şefi catedră 
01.12.04 

7. Actualizarea bibliografiei Toate specializările Îmbunătăţirea examenului 
de licenţă 8. Elaborarea unui material 

didactic pentru examenul 
de licenţă 

„Management” şi 
„Economie 

agroalimentară” 

50 mil. 
. 

Resurse 
extrabugetare 

. 

Şefi catedră  30.03.04

9. Elaborarea de cursuri 
culegeri de probleme 

Toate catedrele 

10. Elaborarea de suporturi 
de curs pentru 
învăţământul la distanţă 

Toate disciplinele 
„trunchiului 

comun” 

Acoperirea tuturor 
disciplinelor cu cursuri 
proprii şi studii de caz la 
toate disciplinele şi formele 
de învăţământ 

11. Elaborarea politicii de 
adaptare a conţinutului 
predării la forma ÎD 

Toate disciplinele 
„trunchiului 

comun” 

500 mil. Resurse 
extrabugetare 

Prodecan de 
resort, 

Şefi catedră, 
Responsabili 
specializare, 

Autorii cărţilor 
şi cursurilor, 
Titulari de 
discipline 

31.12.04 

12. Evaluarea continuă a 
cunoştinţelor în cadrul 
seminariilor şi 
laboratoarelor 

Elaborarea 
sistemului de 
evaluare a 

studenţilor la 
examene 

 

 

Modernizarea formelor de 
evaluare a studenţilor la 
toate disciplinele 

13. Adoptarea unor metode 
alternative (proiecte, 
teste) de evaluare şi 
testare a cunoştinţelor 

Stabilirea unor 
teme care să 

servească pentru 
elaborarea unor 
proiecte de către 

studenţi 

- 
 

-  Decan
Prodecan de 

resort, 
Şefi catedră, 
Responsabili 
specializare, 
Titulari de 
discipline 

01.10.04 
permanent 

 

 

Ajustarea curricullum-ului 
la standardele europene 

14. Analiza comparativă a 
programelor analitice 
pentru depistarea şi 
eliminarea suprapunerilor; 
pentru racordarea la cele 
mai noi informaţii din 
domeniu şi cu exigenţele 
pieţei muncii 

Toate disciplinele, 
specializările, liniile 
şi formele de 
învăţământ 

- 
 

-  Prodecan de
resort, 

 01.10.04 

Şefi catedră, 
Responsabili 

de 
specializare, 
Titularii de 
discipline 
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15. Definirea curricula spre 

ofertare  altor facultăţi ale 
UBB 

Toate catedrele 01.06.04  

16. Promovarea învăţării 
bazate pe rezolvarea de 
probleme 

Toate disciplinele, 
specializările şi 
formele de înv. 

   

31.12.04 

17. Pregătirea de cursuri noi Consolidarea şcolilor 
doctorale 18. Analiza posibilităţilor şi 

oportunităţii înfiinţării de 
noi şcoli doctorale 

-   - - Şefi de 
catedră, 

Titularii de 
discipline 

01.10.04 

19. Dotarea sălilor de curs cu 
mijloace multimedia  

5 amfiteatre şi 4 
săli  

750 mil. Buget 
Resurse 

extrabugetare 

 

20. Creşterea utilizării 
tehnologiei informatice, în 
procesul de 
predare/învăţare 

Toate disciplinele - - 

Extinderea utilizării 
metodelor moderne de 
predare şi seminarizare 

21. Echiparea laboratoarelor 
experimentale cu 
aparatură modernă 

2 laboratoare  300 mil. Buget 
Resurse 

extrabugetare 

Decan, 
Administrator 

şef, 
Şefi catedră 
Titulari de 
discipline 

01.10.04 
permanent 

Mai buna corelare a 
cursurilor/seminariilor şi 
evitarea repetărilor inutile 

22. Eşalonarea calendaristică 
a temelor de studiu în 
programele de studiu 

Toate disciplinele - - Şefi catedră 
Titularii de 
discipline 

01.10.04 

Dezvoltarea formării 
continue 

23. Introducere de cursuri 
postuniversitare pe 
tematici solicitate de viaţa 
practică 

Audit intern, 
control de 
gestiune 
Marketing 

  Resurse
extrabugetare 

Şefi catedră 
+ centrele 
specializate 

ale UBB 

31.12.04 

Atragerea de studenţi 
străini 

24. Creşterea ofertei de 
activităţi didactice în limbi 
de circulaţie internaţională

   Şefi catedră, 
Titulari de 
discipline 

01.10.04 

25. Angajarea de cadre 
didactice tinere 

31.12.04 

  

Dezvoltarea liniilor de studii 
maghiară şi germană 

26. Intensificarea colaborării 
cu instituţii de învăţământ 
superior din Germania, 
Austria şi Ungaria  

Noi titulari la 
catedre, 

Visiting professors 

  Şef de 
catedră, 

Responsabilii 
liniilor de 

studiu 

31.12.04 
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27. Creşterea numărului de 

publicaţii în ţară şi 
străinătate 

Cărţi, Reviste, 
Conferinţe 

internaţionale 

-  -

28. Continuarea apariţiei 
revistei STUDIA şi 
îmbunătăţirea calităţii 
materialelor care urmează 
a fi publicate  

2 apariţii pe an 50 mil. Resurse 
extrabugetare 

Prodecan de 
resort, 

Şefi catedră 

31.12.04 
Permanent 

29. Continuarea seriei 
„Philobiblion” - Catedra de 
Economie şi BCU 

-   - - Responsabil
catedră 

 31.12.04 
permanent 

30. Participări la sesiuni 
ştiinţifice interne şi 
internaţionale 

-  - Resurse
extrabugetare 

 Şefi catedră 

31. Analizarea de către 
colegi/specialişti a 
materialelor care urmează 
a fi publicate 

Studii, reviste, 
Conferinţe 

internaţionale 

-  - Şefi catedră 

32. Creşterea personalului 
implicat în cercetare, în 
special a studenţilor de la 
masterat. Organizarea 
cercurilor de cercetare 
studenţească 

-     - - Birourile de
catedră 

Îmbunătăţirea prestaţiei 
ştiinţifice 

33. Analiza cercetării ştiinţifice 
la nivel de catedră şi 
elaborarea planului de 
cercetare al catedrei 

Evaluare anuală   - - Şefi de 
catedre 

31.12.04 
permanent 

34. Explorarea posibilităţilor 
de acces la surse 
naţionale şi internaţionale 
de finanţare 

Toate catedrele -  

35. Continuarea granturilor în 
derulare şi a burselor 
doctorale câştigate în 03 

Toate granturile în 
derulare 

-  Resurse
extrabugetare 

Granturi 

31.12.04 
Permanent 

II
. 

C
ER

C
ET

A
R

E 

Creşterea surselor 
alternative de finanţare 

36. Câştigarea de noi granturi 
Min. 2 propuneri 

de granturi 
/catedră 

-  -

Prodecan de 
resort, 
Şefi de 
catedră, 

Directori de 
granturi, 

15.11.04 
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37. Integrarea rezultatelor 

cercetărilor recente în 
cursul predat, seminarii şi 
laboratoare 

Creşterea impactului 
activităţilor de cercetare 
asupra învăţământului 

38. Analiza în catedre a 
integrării cercetărilor în 
cursurile universitare 

Toate cursurile - 
 

- 
 

Şefi de 
catedră, 

Titularii de 
discipline 

31.12.04 
permanent 

39. Identificarea domeniilor 
prioritare de cercetare din 
catedre şi elaborarea 
politicilor de cercetare ale 
catedrelor 

Toate catedrele - - Şefi de 
catedră 

30.05.04 

 

 Stabilirea clară a domeniilor 
de cercetare 

40. Concentrarea cercetării 
ştiinţifice pe teme practice 
prin colaborarea cu 
organisme profesionale 

Toate catedrele - - Şefi de 
catedre 

31.12.04 

Organizarea de conferinţe 
cu participare naţională şi 
internaţională 

41. Publicarea 
volumelor cu 
lucrările 
susţinute 

1. Audit şi convergenţă 
contabilă 

2. Noi oportunităţi de 
afaceri în contextul lărgirii 
Uniunii Europene 

3. Modelare economico-
matematică în economia 
de piaţă funcţională 

4. CEECBIS 
5. 10 ani – şcoală 

merceologică clujeană 
6. Marketing – actualităţi şi 

perspective 
7. Lumea financiară – 

prezent şi perspective 
8. Analiza discursului 

specializat 

400 mil. 
 
 
 
 

Resurse 
extrabugetare 

Responsabilii 
organizatori 
de la nivelul 

fiecărei 
catedre 

 
01.10.04 

 
 

30.05.04 
 
 

15.11.04 
25.05.04 

 
31.10.04 

 
10.11.04 

 
31.10.04 
15.07.04 

 

 

Organizarea seminariilor 
ştiinţifice de catedră 

42. Prezentarea de referate şi 
lucrări 

Toate catedrele - - Şefii de 
catedră 

31.12.04 
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Cooperări cu alte 
universităţi şi instituţii din 
ţară şi străinătate 

43. Identificarea potenţialilor 
parteneri, încheierea 
acordurilor de parteneriat, 
realizarea de schimburi de 
experienţă între parteneri, 
înfiinţarea de colective 
comune, editarea de 
materiale comune 

Toate catedrele - - Prodecan de 
resort, 

Şefi catedră 

31.12.04 

Demararea şi intensificarea 
colaborărilor cu 
întreprinderi, camere de 
comerţ, asociaţii patronale, 
profesionale, centre de 
dezvoltare 

44. Semnarea protocoalelor 
de colaborare 

-   - - Decan, 31.12.04 
Cancelar, 
Şefi catedră 

Permanent 

Sprijinirea asociaţiilor 
studenţeşti 

45. Punerea la dispoziţie a 
infrastructurilor necesare 
desfăşurării activităţilor  

-   - - Decan, 31.12.04 
Şefi catedre Permanent 

II
I.

 

ST
U

D
EN
ŢI

 

Îmbunătăţirea serviciilor 
oferite studenţilor 

46. Lărgirea posibilităţilor de 
petrecere a timpului liber 

Club, cafeteria, 
teren de sport 

-  Resurse
extrabugetare 

Decan, 
Adm. şef 

31.12.04 

Dezvoltarea liniilor de studii 
maghiară şi germană 47. Creşterea numărului de 

cursuri predate în limbile 
maghiară şi germană 

Finanţe-Bănci, 
Marketing, 
Informatică 

Economică, Relaţii 
economice 

internaţionale 

- - 

 

48. Atragerea mai multor 
studenţi, prin acţiuni 
promoţionale adecvate 

Finanţe-Bănci, 
Marketing, 
Informatică 

Economică, Relaţii 
economice 

internaţionale 

-  -

Prodecanul de 
resort, 

Directorii de 
linii de studiu 

31.12.04 

IV
. 

O
R

G
A

N
IZ

A
R

EA
 M

U
LT

IC
U

LT
U

R
A

LĂ
 

 
49. Creşterea numărului de 

cadre didactice implicate 
şi încadrarea unor titulari 
la catedre 

Finanţe-Bănci, 
Marketing, 
Informatică 

Economică, Relaţii 
economice 

internaţionale 

    31.05.04
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50. Extinderea programelor în 
limbile maghiară şi 
germană  

- - - Directorii
liniilor de 

studiu 

 01.10.04 

Eficientizarea strategiei 
privind cooperările 
internaţionale 

51. Realizare bază de date, 
întreţinerea 
corespondenţei 

Bază de date - Resurse 
extrabugetare 

Prodecan de 
resort 

31.12.04 

52. Continuarea programului 
SOCRATES/ERASMUS 

18 studenţi 
Erasmus, dc: 
10 - licenţă, 

6 - Doctorat, 2 - 
Masterat 

1 cadru didactic 

Decan, 
Colegiul lărgit 
al Consiliului 
profesoral, 
Promotor 
Erasmus 

31.10.04 Creşterea numărului de 
mobilităţi a cadrelor 
didactice şi studenţilor 

53. Identificarea unor surse 
alternative de finanţare a 
mobilităţilor  

Sponsori 

-  Resurse
extrabugetare 

Toţi membrii 
facultăţii 

31.12.04 

Organizarea de şcoli de 
vară 

54. Organizarea scolii de vară 
în colaborare cu 
Universitatea Economică 
din Viena 

20 studenţi 
români, 20 

studenţi din Viena, 
5 lectori din Viena 

  Resurse
extrabugetare 

Decan, 
Director linie 

de studiu 
germană 

31.08.04 

55. Şcoala de vară a ASU la 
UBB – a 6-a ediţie 

V
. 

R
EL

A
ŢI

I 
IN

TE
R

N
A
ŢI

O
N

A
LE

 

Dezvoltarea Programului 
Arizona 

56. Dezvoltarea componentei 
Central europene a 
programului 

Creşterea 
numărului de 

studenţi 

-  Resurse
extrabugetare 

Director 
program 

08.08.04 

Pregătirea programului 
reuniunilor internaţionale 
pentru 2005 

57. Identificarea temelor 
principale de interes în 
domeniu 

Sesiuni ştiinţifice   - - Prodecan de
resort, 

 31.10.04 

Şefi catedră 
Asociaţia absolvenţilor 
ALUMNI 

58. Dezvoltarea paginii web, 
organizarea de filiale 
ALUMNI – UBB 

-  - Resurse
extrabugetare 

 Colegiul 
Consiliului 
profesoral 

31.12.04 

Diversificarea serviciilor 
oferite de Centrul „Lingua” 
al catedrei 

59. Lărgirea ofertei de 
cursuri, perfecţionarea 
activităţii de testare, dezv. 
activităţii editoriale 

-  - Resurse
extrabugetare 

 Director, 
Director de 

studii 

31,12,04 
Permanent V

I.
 

U
N

IV
ER

SI
TA

TE
A

 Ş
I 

SO
C

IE
TA

TE
A

 

Consultanţă de specialitate 60. Identificarea nevoilor de 
consultanţă, ofertarea 
serviciilor 

Toate catedrele - Resurse 
extrabugetare 

Colegiul 
Consiliului 
profesoral, 
Şefi catedră 

31.12.04 
Permanent 
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  Organizarea de cursuri de 
specialitate 61. Oferte specifice de cursuri Toate catedrele - - Şefi catedră  31.12.04

Permanent 
Implementarea riguroasă a 
managementului strategic 

62. Elaborarea, 
implementarea şi  
evaluarea, planului 
strategic şi a planului 
operaţional la nivel de 
catedre şi facultate 

Toate catedrele - - Decan, 
Cancelar, 
Şefi catedră 

15.03.04 
permanent 

Promovarea principiilor 
Managementului Calităţii 

63. Stabilirea obiectivelor de 
calitate la nivelul 
catedrelor, instruirea 
responsabililor cu 
Managementul calităţii din 
catedre 

Toate catedrele - - Şefi catedră  31.07.04

Identificarea principalelor 
procese din cadrul 
catedrelor care contribuie 
la îmbunătăţirea calităţii 

64. elaborarea procedurilor 
privind evaluarea 
personalului didactic şi 
administrativ 

Toate catedrele - - Şefi catedră  31.12.04
permanent 

Informatizarea serviciilor şi 
elaborarea/achiziţionarea 
aplicaţiilor software 
necesare 

65. Crearea/achiziţionarea şi 
instalarea de software 
specific activităţilor 
administrative 

Secretariate, 
catedre 

-  Resurse
extrabugetare 

Cancelar, 
Şefi catedră 

31.12.04 
permanent 

66. Atragerea tineretului în 
catedre, scoaterea de 
posturi la concurs 

15.04.04 

67. Atragerea unui număr cât 
mai mare de candidaţi 
pentru fiecare post vacant 

68. Creşterea exigenţei în 
politica de promovare a 
personalului 

V
II

. 

M
A

N
A

G
EM

EN
T 
ŞI

 R
ES

U
R

SE
 U

M
A

N
E 

Atragerea şi stimularea 
personalului 

69. Asigurarea salarizării 
personalului în funcţie de 
performanţă 

Toate catedrele - Buget, 
Resurse 

extrabugetare 

Decan, 
Şefi catedre 

31.12.04 
Permanent 
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Dezvoltarea bibliotecilor 
catedrelor 

70. Continuarea acţiunii de 
organizare a bibliotecilor 
de catedră şi 
achiziţionarea de publicaţii 
recente în toate domeniile 

Toate catedrele - Resurse 
extrabugetare 

Şefi catedră  31.12.04
permanent 

71. Achiziţionarea de 
publicaţii recente apărute 
în edituri de prestigiu 

V
II

I.
 

B
IB

LI
O

TE
C

I 
Îmbogăţirea colecţiei de 
carte din biblioteca 
facultăţii 

72. Ameliorarea condiţiilor de 
studiu în biblioteca 
facultăţii 

-     - Resurse
extrabugetare 

Decan 31.12.04
permanent 

Perfecţionarea sistemului 
de salarizare diferenţiată a 
personalului 

73. Evaluarea periodică a 
activităţii academice, 
evaluarea periodică a 
personalului administrativ 

Toate catedrele - - Decan, 
Şefi catedră 

31.12.04 

74. Actualizarea şi 
dezvoltarea paginii web a 
facultăţii/catedrelor atât 
în limba română cât şi 
engleză, franceză, 
germană şi maghiară 

Pagina web a 
facultăţii, paginile 
web ale tuturor 

catedrelor 

Webmaster, 
Birourile de 

catedră 

31.12.04 
Permanent 

75. Conceperea, realizarea şi 
prezentarea materialelor 
publicitate în cât mai 
multe limbi 

Broşuri Colegiul lărgit 
al Consiliului 
profesoral 

 31.12.04 
Permanent 

76. Intensificarea acţiunilor 
promoţionale pentru 
atragerea candidaţilor la 
admiterea 2004 

„Porţile deschise 
ale Facultăţii”, 

Prezentări în licee 

-  Buget,
Resurse 

extrabugetare 

Cancelar, 
Oficiul 

admiterii 

31.05.04 

IX
. 

IN
FO

R
M

A
ŢI

A
 Ş

I 
C

O
M

U
N

C
IA

R
EA

 Promovarea imaginii 
interne şi externe a 
Facultăţii şi catedrelor 
Intensificarea comunicării 
între catedrele şi 
departamentele facultăţii 

77. Eficientizarea circuitului 
informaţional între 
managementul central, 
facultăţi, personalul 
academic, administraţie şi 
studenţi 

-   - - Cancelar, 31.12.04 
Şefi de 
catedre, 

Directori de 
linii de studiu 

permanent 

 
  DECAN              CANCELAR 

Prof. Dr. Dumitru MATIŞ            Conf. Dr. Marius D. POP 
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