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EVALUARE PLAN OPERAŢIONAL 2007 

Costuri 

D
om

en
iu

 

Obiectiv Cuantificarea 
obiectivului 

Cuantificarea 
realizării obiectivului 

estimate realizate 

Sursă 
finanţare Responsabil 

- revederea programelor 
analitice şi reconsiderarea 
conţinutului cursurilor şi 
seminariilor în concordanţă 
cu evoluţia cercetării 
ştiinţifice în domeniul 
disciplinelor predate şi 
seminarizate, deplasarea 
centrului de greutate în 
structura acestora pe 
rezolvarea de probleme, 
aplicaţii şi studii de caz 
- modernizarea ofertei 
curriculare la standardele 
europene (accentuarea 
rolului  învăţării; 
promovarea învăţării bazate 
pe rezolvarea de probleme) 

ÎN
V
Ă
Ţ
Ă

M
Â

N
T

 

1. Dezvoltarea 
continuă şi 
compatibilizarea 
planurilor de 
învăţământ spre a 
fi în concordanţă 
cu Nomenclatorul 
European al 
Specializărilor, 
compatibilizând 
curricula şi rutele 
de studiu cu 
practicile 
europene de 
referinţă, conform 
Declaraţiei de la 
Bologna pentru 
ciclul complet: 
licenţă, masterat, 
doctorat - mai buna corelare a 

cursurilor/seminariilor şi 
evitarea suprapunerilor cu 
alte discipline sau a 
repetărilor inutile 

S-a realizat la toate 
disciplinele, 

specializările şi formele 
de învăţământ 

   Decan, 
Prodecan de 

resort, 
Şefi de catedră, 
Responsabili pe 

catedre şi linii de 
studiu 
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- consolidarea celor 11 
specializări la nivel licenţă 
existente în cadrul Facultăţii 
şi în extensiile universitare 
(Sf. Gheorghe şi Sighet – zi, 
Sf. Gheorghe, Sighet, 
Năsăud, Satu-Mare, Salonta 
– ID) 

S-a realizat la toate 
catedrele 

2. Consolidarea 
specializărilor de 
licenţă şi masterat 
din Facultate şi 
din extensiile 
universitare 

- pentrul anul 2007, se 
preconizează înfiinţarea unei 
noi extensii la Zalău 

S-a realizat la nivel de 
masterat MDA-Zalău 

100.000 100.000 Buget, 
Resurse 

extrabugetare 

Decan,  
Prodecan de 

resort, 
 Şefi de catedră 

3. Promovarea liniei 
de studiu în limba 
română 

- linia de studiu română va 
promova programe 
cuprinzătoare de afirmare a 
identităţii culturale 
româneşti în spaţiul Europei 
Unite 

S-a realizat la toate 
catedrele 

   Decan,Prodecan 
de resort, 

Şefi de catedre, 
Titularii de 
discipline 

4. Dezvoltarea 
liniilor de studiu 
în limbile 
maghiară, 
germană şi 
engleză 

- atragerea a cât mai multe 
cadre didactice tinere 

S-a realizat prin noi 
titulari la catedre, 

Visiting professors; 
 

   Prodecanul de 
resort, Şefi de 

catedră, 
Responsabili pe 
linii de studiu 

- specializarea Contabilitate 
şi informatică de gestiune 
 

S-a realizat 5. Deschiderea liniei 
de studiu în limba 
franceză 

- asigurarea din timp a 
cadrelor didactice care 
urmează să susţină cursurile 
pentru linia franceză 

S-a realizat cu cadre 
proprii sau profesori din 

Franţa 

   Decan, 
Prodecanul de 

resort,  
Şefi catedră 
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- elaborarea de cursuri şi 
culegeri de probleme 

S-a realizat la toate 
catedrele 

   Prodecan de 
resort, Şefi 

catedre, 
Responsabili 
specializare, 
Titulari de 
discipline 

6. Acoperirea tuturor 
disciplinelor 
proprii cu material 
didactic (cursuri, 
studii de caz) la 
toate formele de 
învăţămînt 

-elaborarea de materiale 
didactice pentru disciplinele 
care se predau în cadrul 
specializărilor sau pentru 
disciplinele nou introduse în 
planurile de învăţământ 

S-a realizat la toate 
catedrele 

   Decan, 
Prodecan de 

resort, 
Şefi de catedră, 
Responsabili de 

discipline 
- modernizarea formelor de 
evaluare a studenţilor prin 
evaluarea continuă a 
cunoştinţelor în cadrul 
seminariilor şi adoptarea 
unor metode alternative 
(proiecte, referate, teste) de 
evaluare şi testare a 
cunoştinţelor dobândite 

S-a realizat la toate 
catedrele 

   Decan, 
Prodecan de 

resort, 
Şefi catedre, 
Responsabili 

discipline 

- evaluarea lucrărilor 
studenţilor de către două 
cadre didactice (disciplinele 
din anul I) 

S-a realizat la toate 
catedrele 

   Decan, 
Prodecan de 

resort, 
Şefi catedre, 
Responsabili 

discipline 

7. Extinderea 
utilizării 
metodelor 
moderne de 
predare, 
seminarizare şi 
evaluare 

- promovarea învăţămîntului 
asistat de calculator, 
accesibil pe reţea etc. 

S-a realizat la toate 
catedrele 

   Şefi de catedră, 
Responsabili 

discipline 
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- înfiinţarea unui laborator 
virtual pentru operaţiunile 
specifice domeniului 
economic (finanţe, bănci, 
asigurări, analiză financiară 
şi pieţe de capital, jocuri de 
întreprindere) 

S-a realizat 1 laborator 640.000 
 

640.000 Buget, 
Resurse 

extrabugetare 

Decan, 
Şef de catedră 
Administrator 

- echiparea sălilor cu 
instalaţie de sonorizare 

S-a realizat la sălile 211 
şi 235 

40.500 40.500 Buget, 
Resurse 

extrabugetare 

Decan, 
Şef de catedră 
Administrator 

- echiparea laboratorului de 
merceologie 

S-a realizat la Catedra 
de Merceologie 

170.000 170.000 Buget, 
Resurse 

extrabugetare 

Decan, 
Şef de catedră 
Administrator 

- echiparea laboratoarelor 
experimentale cu aparatura 
modernă 

S-a realizat la Catedra 
de Administrarea 

Afacerilor Sf. Gheorghe 

12.500 12.500 Buget, 
Resurse 

extrabugetare 

Decan, 
Şef de catedră 
Administrator 

- pregătirea prezentării  
cursurilor cu ajutorul  
mijloacelor video şi audio  
existente în dotarea  
amfiteatrelor şi sălilor de  
curs 

S-a realizat la toate 
Catedrele 

26.000 26.000 Buget, 
Resurse 

extrabugetare 

Decan, 
Şefi de catedră, 

Titulari de 
discipline 

 

- Lărgirea numărului 
cadrelor didactice care 
folosesc eficient mijloacele 
la dispoziţie 

S-a realizat    Responsabil 
Centru de 
Resurse / 

laboratoare 
Inginer de 

sistem 

8. Folosirea 
tehnologiei 
informaţiei, a 
laboratorului 
multimedia 
Tandberg în 
predarea / 
învăţarea limbilor 
moderne 

- Actualizarea băncii de 
materiale folosibile în 
laboratorul modular/ 
Tanberg 

S-a realizat    Responsabil 
materiale 
Inginer de 
sistem 

9. Perfecţionarea 
serviciilor oferite 
de CFCID 

- continuarea perfecţionării 
planurilor de învăţământ şi a 
syllabus-urilor,  

S-a realizat la toate 
catedrele 

 

   Decan, 
Responsabili ID, 
Şefi de catedră 
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- elaborarea politicii de 
adaptare a conţinutului 
predării la forma ID; 

S-a realizat la toate 
specializările 

   Decan, 
Responsabili ID, 
Şefi de catedră 

- utilizarea tehnologiei 
moderne în prezentarea 
suportului de curs 

S-a realizat la toate 
specializările 

   Responsabilii de 
disciplină 

- achiziţionarea 
echipamentului pentru 
multiplicarea şi legarea 
syllabus-urilor  

S-a achiziţionat copiator 
şi linie completă 

legătorie 

181.000 181.000 Buget, 
Resurse 

extrabugetare 

Decan, 
Administrator 

- revizuirea, aducerea la zi a 
bibliografiei şi publicarea ei 
pe site-ul facultăţii 

S-a realizat la toate 
specializările 

   Şefi catedră 10. Îmbunătăţirea 
examenului de 
licenţă  

- publicarea unui material 
pentru examenul de licenţă 

S-a realizat la toate 
specializările 

   Şefi catedră 

11. Introducerea şi 
dezvoltarea 
sistemului tutorial 
după noul 
regulament 
privind tutoriatul 
în Universitatea 
Babeş-Bolyai 
adoptat în 
noiembrie 2006 

- vor fi desemnaţi tutori 
pentru fiecare specializare, 
an de studiu, linie de studiu 
şi grupă, astfel încât să 
existe cel puţin un tutore la 
60 de studenţi 

S-a realizat la toate 
specializările şi formele 

de învăţământ nivel 
licenţă (ZI şi ID) 

252.000 - - Decan, 
Şefi de catedre 

 

12. Pentru disciplinele 
care se pretează, 
se va pune un 
accent mult mai 
mare pe studiul 
individual  

- prezentarea de referate, 
proiecte şi lucrări 
independente elaborate de 
către studenţi şi masteranzi 

S-a realizat la toate 
disciplinele 

   Şefi de catedre, 
Responsabili de 

discipline 
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- cursuri deschise şi 
postliceale de scurtă durată – 
şi 6 luni pe tematici 
licitate de viaţa practică de 

ip ECDL 

3 
so
t

S-a realizat la Catedra 
de Informatică (50 

persoane) 

1.000/student 1.000/student Resurse 
extrabugetare 

Director de curs 

- Întâlniri cu reprezentanţii 
mediului de afaceri pentru 
stabilirea cererilor de cursuri 

S-au realizat 700/student - Resurse 
extrabugetare 

Director de curs 

- or
cur

ganizarea şi derularea de 
suri postuniversitare de 

specialitate de scurtă durată 
(3 luni şi 6 luni), precum  şi 
de formare continuă pentru 
noneconomişti. 

s-au realizat 3 cursuri 
destinate perfecţionării 
continue a unor angajaţi 

în mediul economic 
(cursuri de perfecţionare 
a agenţilor imobiliari.) 

400 
RON/student 

400 
RON/student 

Resurse 
extrabugetare 

Director de curs 

13. Promovarea 
cursurilor ofertate 
pentru formare 
continuă, precum 
şi a cursurilor 
dedicate 
reconversiei 
profesionale, 
extinderea 
colaborării cu 
mediul de afaceri  

- pregătirea ofertei de 
cursuri destinate 
perfecţionării continue a 
celor angajaţi în mediul 
economic 

S-a realizat la toate 
catedrele 

   Şefi de catedre 

14. Organizarea 
programelor de 
studiu pe module, 
astfel încât 
universitatea să 
poată oferi 
calificări de nivel 
intermediar 

- licenţă Bologna şi 
masterate 

S-a realizat la toate 
catedrele 

   Decan, 
Prodecan de 

resort, 
Şefi de catedră 

15. Consolidarea 
studiilor masterale 
existente 

- menţinerea pentru anul 
universitar 2007/2008 a 
programelor de masterat de 
1 an şi pregătirea 
transformării tuturor 
programelor în masterate de 
2 ani, conform Procesului 
Bologna cu începere din 
anul universitar 2008/2009 

S-a realizat la toate 
specializările 

   Decan, 
Prodecan de 

resort, 
Şefi de catedră, 

Responsabili 
masterate 
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- ajustarea curicullei la 
standardele europene si la 
cerinţele pieţei muncii 

S-a realizat la toate 
specializările 

   Decan, 
Prodecan de 

resort, 
Şefi de catedră, 

Responsabili 
masterate 

- participarea Catedrei de 
Limbi moderne şi 
comunicare în afaceri la 
organizarea masteratelor în 
limbi străine 

Cursul de comunicare 
interculturală în afaceri, 
oferit în limba franceză / 
limba engleză oferit la 

nivel masterat 

   Şef de catedră 

16.  Propunerea de noi 
programe de 
masterat 

- Administrarea afacerilor în 
turism, comerţ şi servicii. 

S-a realizat 1 
specializare Catedra de 

Marketing 

   Şef de catedră  

- introducerea sistemului 
european de doctorate în 
cotutelă, astfel ca fiecare 
doctorand să aibă cercetări 
desfăşurate în două sau mai 
multe universităţi din ţări 
diferite 

S-au introdus în 
contractele Erasmus 
mobilităţi şi pentru 

doctoranzi 

   Decan, 
Şefi de catedră, 

Prodecan de 
resort, 

Conducătorii de 
doctorat 

- analiza activităţii la şcolile 
doctorale şi îmbunătăţirea 
curriculei 

S-a realizat la toate 
programele doctorale 

   Prodecan de 
resort, 

Şefi de catedră, 
Titularii de 
discipline 

- Elaborarea suporturilor de 
curs  

S-a realizat la toate 
disciplinele 

   Titularii de 
discipline 

17. Extinderea şi 
consolidarea 
şcolilor doctorale  

- creşterea numărului de 
doctoranzi cu frecvenţă şi 
doctoranzi străini 

S-a realizat 11.600/student 
cetăţean UE 

11.600/student 
cetăţean UE 

Resurse 
extrabugetare 

Conducătorii de 
doctorat 

 

18. Atragerea de 
studenţi şi 
doctoranzi străini 

- promovarea liniilor de 
studiu în limbi străine 

Toate liniile de studii în 
limbi străine 

   Responsabili linii 
de studiu 
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- intensificarea activităţii de 
imagine şi popularizare a 
Facultăţii în ţară şi 
străinătate 

S-a realizat    Decan, 
Cancelar, 

Responsabili linii 
de studiu 

- trimiterea spre publicare a 
articolelor în reviste cotate 
ISI, reviste recenzate în baze 
de date internaţionale, 
reviste recunoscute CNCSIS 

S-a realizat    Decan, 
Cancelar, 

Şefi de catedră 

-creşterea numărului de 
abonamente la publicaţii în 
străinătate 
- demararea demersurilor 
pentru acces la baza de date 
ISI 

S-a realizat  100.000 100.000 Resurse 
extrabugetare 

Decan, 
Şefi de catedră, 

Responsabili 
cercetare 

- continuarea publicării în 
revista Studia a unor articole 
de înalt nivel calitativ, 
atragerea de autori străini, 
includerea în BDI 

S-a realizat    Prodecan de 
resort, 

Şefi de catedră 

- Continuarea seriei 
“Philobiblion” realizată de 
Catedra de Economie 
Politică în colaborare cu 
BCU 

S-a realizat Catedra de 
Economie Politică 

   Şef catedră, 
Responsabil 

program 

- analizarea articolelor ce 
urmează a fi publicate de 
către colegi/specialişti 

S-a realizat     Prodecan de 
resort, 

Şefi de catedră 
- analiza cercetării ştiinţifice 
la nivel de catedre şi 
Facultate 

S-a realizat    Prodecan de 
resort, 

Şefi de catedră 

C
E

R
C

E
T

A
R

E
 

19. Îmbunătăţirea 
prestaţiei 
ştiinţifice 

- elaborarea planului de 
cercetare al catedrelor şi 
Facultăţii 

S-a realizat    Prodecan de 
resort, 

Şefi de catedră 
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- identificarea unor teme de 
cercetare adecvate 
preocupărilor membrilor 
catedrei  

S-a realizat    Membrii catedrei 

- creşterea personalului 
implicat în cercetare, în 
special al studenţilor de la 
masterat; organizarea 
cercurilor de cercetare 
studenţească 

S-a realizat    Birourile de 
catedră 

- permanentizarea 
seminariilor de catedră 

S-a realizat    Şefi de catedră 

- participarea la simpozioane 
şi conferinţe ştiinţifice 
internaţionale, publicarea 
rezultatelor cercetării 

S-a realizat 300.000 300.000 Resurse 
extrabugetare 

Decan, 
Membrii 

catedrelor 

1 microbuz 8+1 locuri 
Nu s-a achiziţionat 

170.000  - pentru facilitarea 
deplasărilor se vor 
achiziţiona mijloace de 
transport 

1 microbuz 15 locuri 
Nu s-a achiziţionat 

340.000  

Resurse 
extrabugetare 

Decan, 
Administrator 

- se va urmări ca fiecare 
cadru didactic al facultăţii să 
fie înscris în fiecare an în cel  
puţin un grant şi/sau contract 
de cercetare 

S-a realizat la toate 
catedrele 

   Prodecan de 
resort, Şefi de 

catedră, Directori 
grant 

- fiecare cadru didactic al 
facultăţii va fi inclus în 
planul anual de cercetare pe 
domeniul său de specialitate  

S-a realizat la toate 
catedrele 

   Prodecan de 
resort, Şefi de 

catedră 
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- valorificarea cercetării se 
va face prin  editarea de 
monografii de specialitate în 
edituri recunoscute, prin 
publicarea de  articole, prin 
susţinerea de conferinţe, prin 
participarea la sesiuni 
ştiinţifice din ţară şi 
străinătate  

S-a realizat la toate 
catedrele 

   Prodecan de 
resort, 

Şefi de catedră 

- referatele din cadrul 
pregătirilor prin doctorat, 
cele prin masterat, precum şi 
lucrările de licenţă mai 
valoroase se vor include în 
planul anual de cercetare al 
Facultăţii 

S-a realizat la toate 
catedrele 

   Prodecan de 
resort, 

Şefi de catedră 

- înfiinţarea unor centre de 
cercetare şi consultanţă  
specifice fiecărei catedre, 
prin care să se coordoneze şi 
să se prijine activitatea 
ştiinţifică  de profil şi să se 
asigure transferul de produs 
ştiinţific către societate 

S-au început proiectarea 
Institutului de Economie 

Europeană şi a 
Centrului Virgil 

Madgearu 

100.000 - Resurse 
extrabugetare 

Prodecan de 
resort, 

Şefi de catedră 

- realizarea activităţilor de 
cercetare 

20. Realizarea în 
bune condiţii a 
Granturilor 
CNCSIS, 
finanţate de 
Universitate şi 
MCT, pe anul 
2007 

- realizarea documentaţiei 

S-a realizat la toate 
catedrele 

100.000 100.000 Resurse 
extrabugetare 

Directorii Grant-
urilor 
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- pregătirea documentaţiei 
pt. CNCSIS 

 21. Pregătirea noilor 
contracte de 
cercetare pentru 
anul 2007 şi 
pentru  realizarea 
unor consorţii de 
cercetare cu ASE 
Bucureşţi, 
Universităţile din 
Iaşi, Timişoara şi 
Sibiu  

- pregătirea documentaţiei 
pt. diverse competiţii 
naşionale 

S-a realizat la toate 
catedrele 

 

 

 Directorii Grant-
urilor 

- continuarea granturilor în 
derulare 

Toate granturile în 
derulare 

   Prodecan de 
resort, 

Şefi de catedră, 
Directori de 

granturi 
- câştigarea de noi granturi S-a realizat    Prodecan de 

resort, 
Şefi de catedră, 

Directori de 
granturi 

- concentrarea temelor şi a 
programelor de cercetare la 
nivelul catedrei/facultăţii; 

S-a realizat    Directorii de 
proiecte, 

Şefi de catedră 

- elaborarea proiectelor 
necesare pentru obţinerea 
acestor fonduri 

S-a realizat    Directorii de 
proiecte, 

Şefi de catedră 
-intensificarea preocupărilor 
pentru înfiinţarea unor 
centre de excelenţă 

S-a realizat    Decan, 
Prodecan de 

resort, 
Şefi de catedră 

22. Creşterea surselor 
alternative de 
finanţare 

-explorarea posibilităţilor de 
acces la alte surse naţionale 
şi internaţionale de finanţare 

S-a realizat    Decan, Prodecan 
de resort, Şefi de 

catedră 
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- realizarea activităţilor de 
cercetare 

23. Iniţierea unor 
granturi FP7, 
Leonardo sau 
găsirea de alte 
surse de finanţare 
internaţionale 

- realizarea documentaţiei 

S-a realizat    Directorii Grant-
urilor 

- cadrele didactice ale 
facultăţii vor participa la 
colective mixte cu alte 
departamente şi facultăţi din 
cadrul universităţii 

24. Colaborarea cu 
alte Facultăţi din 
cadrul 
Universităţii dar şi 
cooperare cu alte 
universităţi din 
ţară sau străinătate 

- participarea cadrelor 
didactice ale facultăţii la 
propunerea şi realizarea 
unor teme de cercetare de 
interes naţional şi 
internaţional, participarea în 
echipe de cercetare formate 
din cadre didactice din alte 
universităţi din ţară şi din 
străinătate 

S-a realizat    Decan, 
Cancelar, 

Şefi de catedră 

25. Dotarea cu 
aparatură şi 
tehnică de 
performanţă a 
centrelor de 
cercetare 

- identificarea necesarului de 
aparatură 

S-au realizat dotări 
independente 

352.070 352.070 Buget, 
Resurse 

extrabugetare 

Catedre 
Colective 

-creşterea rezultatelor 
cercetărilor recente în cursul 
predat, seminarii, 
laboratoare, şcoli doctorale 

26. Creşterea 
impactului 
activităţilor de 
cercetare asupra 
învăţământului - analiza în catedre a 

integrării cercetărilor în 
cursurile universitare 

S-a realizat    Şefi de catedre, 
Titularii de 
discipline 
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- identificarea domeniilor 
prioritare de cercetare din 
catedre şi elaborarea 
politicilor de cercetare ale 
catedrelor 

 27. Stabilirea clară a 
domeniilor de 
cercetare 

- concentrarea cercetării 
ştiinţifice pe teme practice 
prin colaborarea cu 
organisme profesionale 

S-a realizat  

 

 Şefi de catedre 

- facultatea va susţine 
organizarea unor sesiunii 
ştiinţifice internaţionale 

S-a realizat    Decan, 
Cancelar, 

Şefi de catedre 
- organizarea sesiunii 
ştiinţifice internaţionale 
Economia României în 
Uniunea Europeană: 
Exigenţe, şanse, provocări 

S-a realizat la Catedra 
de Economie Politică 

30.000 30.000 Din surse 
alternative de 
finanţare (din 

granturile 
obţinute,  

sponsorizări 
de la entităţi 

din mediul de 
afaceri) 

Decan, 
Cancelar, 

Şefi de catedră 

28. Organizarea de 
conferinţe cu 
participare 
naţională şi 
internaţională 

- la aceasta se va afilia 
secţiunea IMM – Prezent şi  
perspective, organizată în 
colaborare cu Universitatea 
din Montpellier III şi alte 
Universităţi din Franţa 

S-a realizat în 
colaborare cu Univ din 

Orleans 

10.000 10.000 Buget, 
Resurse 

extrabugetare 

Decan, 
Prodecan de 

resort, 
Şefi de catedre 
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- se organizează  Conferinţa 
Facultăţii de Ştiinţe 
Economice şi Gestiunea 
Afacerilor cu participare 
internaţională 
Competitiveness and 
European Integration 

S-a realizat 80.000 80.000 Din surse 
alternative de 
finanţare (din 

granturile 
obţinute,  

sponsorizări 
de la entităţi 

din mediul de 
afaceri) 

Decan, 
Cancelar, 

Şefi de catedre 

- actualizarea continuă a 
paginii web a fiecărei 
catedre 

29. Mediatizarea 
activităţilor de 
cercetare 

- fiecare cadru didactic să-şi 
prezinte domeniile de 
cercetare, rezultatele 
principale şi pe pagina web 

S-a realizat    Responsabilii cu 
pagina web a 

catedrelor, 
Toate cadrele 

didactice 

30. Organizarea 
sesiunii ştiinţifice 
a studenţilor 

- sesiunea ştiinţifică a 
studenţilor organizată pe 
secţiuni 

S-a realizat 10.000 10.000 Resurse 
extrabugetare 

Prodecan de 
resort, 

Şefi de catedre 

31. Sprijinirea 
asociaţiilor 
studenţeşti 

 

- se va pune la dispoziţia 
acestora infrastructura 
necesară desfăşurării 
activităţii 

S-a realizat    Decan, 
Cancelarul 
studentilor, 

Prodecanul de 
resort, Cancelar 

Clădire corp B 83.000 83.000 - lucrări de reparaţii curente 

Extensia universitară Sf. 
Gheorghe 

10.000 10.000 

Buget, 
Resurse 

extrabugetare 

Decan, 
Prodecanul de 

resort, 
Administrator 
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32. Îmbunătăţierea 
serviciilor oferite 
studenţilor 

- lărgirea posibilităţilor de 
petrecere a timpului liber 
(sală calculator  cu internet, 
cafeterie) 

Extensia universitară Sf. 
Gheorghe 

10.000 10.000 Buget, 
Resurse 

extrabugetare 

Şef catedră 



FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR                 EVALUARE PLAN OPERAŢIONAL 2007 

- organizarea cafeteriei 
studenţilor şi îmbunătăţirea 
serviciilor oferite în cadrul 
acesteia 

S-a realizat    Decan, 
Cancelarul 
studentilor, 

Prodecanul de 
resort 

- se încurajează în 
continuare activităţile 
culturale: spectacole, acţiuni 
caritabile etc. 

Trupa de teatru, 
Cenaclul literar Lingua, 
Corala, Trupa de dans 

10.000 10.000 Buget, 
Resurse 

extrabugetare  

Decan, 
Cancelarul 
studentilor, 

Prodecanul de 
resort, 

Cancelar 

33. Sprijinirea 
activităţilor 
culturale, sportive 
şi recreative 

- se acordă în continuare 
sprijin în desfăşurarea 
activităţii sportive şi 
recreative 

Sală fitness, sală de 
sport, teren de sport 

1.300.000 1.300.000 Buget, 
Resurse 

extrabugetare  

Decan, 
Cancelarul 
studentilor, 

Prodecanul de 
resort 

- atragerea studenţilor de la 
masterat şi a celor din anii 
terminali în activitatea 
ştiinţifică 

S-a realizat    Şef catedră; 
Membrii catedrei 

34. Implicarea 
studenţilor în 
activitatea de 
cercetare 

- implicarea studenţilor la 
simpozioane şi conferinţe 
ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale 

S-a realizat    Decan, 
Prodecanul de 

resort, 
Şefi de catedră, 
Responsabili pe 

catedre şi linii de 
studiu 

35. Participarea 
studenţilor la 
competiţii 
naţionale 

- olimpiade studenţeşti S-a realizat    Decan, 
Şefi de catedră 

 

36. Modernizarea 
lucrărilor practice 

- întocmirea de monografii 
pe baza lucrărilor de practică 
şi licenţă 

Licenţă TEI    Şef catedră 
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- continuarea procesului de 
evaluare a activităţilor 
didactice 

37. Continuarea 
cooperării cu 
studenţii şi 
reprezentanţii 
acestora în 
perfecţionarea 
procesului didactic 

- analiza rezultatelor 
sesiunilor de examene 

S-a realizat    Decan, 
Prodecanul de 

resort, 
Cancelarul 
studenţilor 

38. Continuarea 
organizării de 
întâlniri între 
studenţi şi 
agenţi:economici/ 
potenţiali 
angajatori 

- organizarea unor 
conferinţe şi seminarii cu 
participarea unor 
reprezentanţi ai mediului de 
afaceri 

S-a realizat 10.000  Resurse 
extrabugetare  

Decan, 
Prodecanul de 

resort, 
Cancelar 

- atragerea studenţilor prin 
acţiuni de promovare în 
licee 
- implicarea profesorilor 
români, precum şi a unor 
profesori de la universităţi 
franceze 

39. Înfiinţarea liniei 
de studiu în limba 
franceză 

- intensificarea cooperării cu 
centrul Cultural Francez 
Cluj-Napoca 

S-a realizat    Decan, 
Şefi de catedră, 

Responsabil linia 
franceză de 

studiu 

40. Participarea, 
împreună cu alte 
Facultăţi, la 
crearea şi 
dezvoltarea unor 
noi linii de studiu  

- în limbile italiană şi 
spaniolă 

S-a realizat pentru 
specializarea in lb. 

italiană de la Fac. de 
Studii Europene 

   Decan, 
Şef de catedră 
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41. Dezvoltarea 
liniilor de studiu 
în limbile 
maghiară, 
germană şi 
engleză 

- creşterea numărului de 
cadre didactice implicate 

S-a realizat    Decan, 
Şef de catedră, 
Responsabilii 

liniilor de studiu 
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42. Încurajarea 
masteratelor în 
limbi străine 

- promovarea acestora în 
rândul studenţilor 

S-a realizat    Decan, 
Şef de catedră 

43. Sprijinirea 
activitaţilor 
centrului „Lingua” 
în domeniul 
comunicării 
interculturale 

- promovarea acestor cursuri 
în rândul studenţilor, precum 
şi în mediul de afaceri în 
contextul integrării 
europene, conform 
comunicatului Comisiei 
Europene – „O nouă 
strategie cadru pentru 
multilingvism” 

S-a realizat    Decan, 
Director de studii 

- transmiterea fluxului de 
informaţii dinspre şi spre 
facultate în modul cel mai 
rapid şi operativ 

S-a realizat    Cancelar, 
Şefi de catedre, 
 Responsabili pe 
catedre şi linii de 

studiu 

44. Consolidarea 
legăturilor cu 
Centrul de 
Cooperări 
Internaţionale 

- colaborarea mai directă cu 
CCI în domeniul cercetării şi 
al cursurilor MBA 

S-a realizat    Cancelar, 
Şefi de catedre, 
 Responsabili pe 
catedre şi linii de 

studiu 
- continuarea programului 
SOCRATES/ERASMUS şi 
a programului CEEPUS 

S-a realizat conform 
acordurilor încheiate 

- identificarea unor surse 
alternative de finanţare a 
mobilităţilor 
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45. Creşterea 
numărului de 
mobilităţi a 
cadrelor didactice 
şi a studenţilor 

- Facultatea va intra în 
programe sau acorduri de 
cooperare bilaterală 
interuniversitară, pe baza 
iniţiativei proprii, precum şi 
în alte networkuri 
internaţionale, cu sprijinul 
Universităţii 

 

10.000 10.000 Resurse 
extrabugetare 
şi sponsorizări 

Decan, 
Promotor 
Erasmus, 

Coordonator 
CEEPUS, 

Responsabili pe 
catedre şi linii de 

studiu 
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- iniţierea unor cooperări 
internaţionale cu catedre de 
profil din străinătate 

S-a realizat 3.000 3.000 Resurse 
extrabugetare 

Decan 
Cancelar 

Şefi de catedră, 
Membrii catedrei 

- iniţierea conectării 
catedrelor la asociaţii 
internaţionale profesionale 

S-a realizat 3.000 3.000 Resurse 
extrabugetare 

Şef de catedră, 
Membrii catedrei 

- identificarea şi 
valorificarea unor 
oportunităţi de mobilitate a 
cadrelor didactice şi 
studenţilor în universităţi din 
ţări cu economie de piaţă 
avansată 

S-a realizat 10.000 10.000 Resurse 
extrabugetare 

Şef de catedră, 
Membrii catedrei 

- dezvoltare relaţiilor cu  
Universitatea Texas SUA 
SME Research and 
Educational Centres of 
Central and Eastern 
European Universities 
Partnership  

46. Promovarea 
imaginii Facultăţii 
în străinătate 

- dezvoltare relaţiilor cu 
Universitatea din Padova – 
Management Logistic   

Catedra de Management 2000 2000 Extrabugetar Şef catedră 

47. Organizarea de 
şcoli de vară.  

- organizarea unei Şcoli de 
vară la Sfântul Gheorghe în 
colaborare cu Universitatea 
din Veszprem şi Godollo din 
Ungaria 

s-a realizat la facultate 
şcoala de vară 

Central-Eastern 
European Business 

Administration Summer 
School 1-10 iulie 2007 

http://www.econ. 
ubbcluj.ro/school2007/ 

 5640 euro Sponsorizari, 
surse 

extrabugetare 

Prof. dr. Dumitru 
Matiş, Conf. dr. 

Diana Filip, Conf 
dr. Mihaela 

Dragan 
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- Şcoala de vară de Limba 
Română & Cultură şi 
Civilizaţie, Est – Central 
Europeană, aflată la  
a-9-a ediţie în 2007 

-creşterea nr.de studenţi 

48. Dezvoltarea 
Programului 
Arizona 

- dezvoltarea componentei 
Central europene a 
programului 

S-a realizat Catedra de 
Limbi moderne şi 

comunicare în afaceri 

  Taxe  Director Program 
Conf.Dr. Delia 
Marga 

49. Pregătirea 
programului 
reuniunilor 
internaţionale 
pentru 2007 

- identificarea partenerilor 
din mediul de afaceri şi 
atragerea de sponsori 

S-a realizat     Prodecan de 
resort, Sefi de 

catedră 

50. Asociaţia 
absolvenţilor 
ALUMNI 

- dezvoltarea şi fructificarea 
unor relaţii cu absolvenţii 
Facultăţii 

S-a realizat    Colegiul 
Consiliului 
Profesoral 

- lărgirea ofertei de cursuri, 
perfecţionarea activităţii de 
testare, dezv. activităţii 
editoriale FA
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51. Diversificarea 
serviciilor oferite 
de Centrul 
„Lingua 

- dezvoltarea Cercului de 
Lexiciologie ”Lorenzo 
Renzi” al Centrului 
”Lingua” 

S-a realizat    Director, 
Director de 

studii, 
Coordonatori 

atestate 
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- dezvoltarea Cercului de 
Traduceri al al Centrului 
”Lingua” 
- dezvoltarea Cenaclului 
Literar ”Lingua” al 
studenţilor UBB 
- creşterea ofertei de 
consultanţă şi servicii 

S-a realizat    52. Cooperarea cu 
societăţile private 

- organizarea de cursuri de 
specialitate 

S-a realizat    

Şef de catedră, 
Membrii catedrei 

- sprijinirea doctoranzilor în 
realizarea programului de 
pregătire şi în finalizarea 
tezei 

S-a realizat    Şef de catedră, 
Membrii catedrei 

- dezbaterea în şedinţele de 
catedră a unor teme din 
domeniul predării în 
învăţământul superior, a 
psihopedagogiei, precum şi 
a metodologiei cercetării 

S-a realizat    Şef de catedră, 
Membrii catedrei 

53. Preocuparea 
permanentă in 
privinţa 
perfecţionării 
profesionale a 
cadrelor didactice 

- identificarea şi abordarea 
de noi oportunităţi de 
perfecţionare la universităţi 
occidentale 

S-a realizat    Şef de catedră, 
Membrii catedrei 
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54. Elaborarea, 
implementarea şi 
evaluarea planului 
strategic şi a 
planului 
operaţional la 
nivel de catedre şi 
facultate 

- stabilirea obiectivelor şi 
urmărirea realizării lor 

S-a realizat    Decan, 
Cancelar, 

Şefi de catedră 
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- stabilirea obiectivelor de 
calitate la nivelul catedrelor 
şi instruirea responsabililor 
cu Managementul calităţii 
din catedre 

S-a realizat    Decan, 
Cancelar, 

Responsabil 
Calitate, 

Şefi de catedră 
- elaborarea planului de 
calitate al facultăţii, analiza 
îndeplinirii standardelor de 
calitate a activităţii 
didactice, ştiinţifice şi de 
cercetare 

S-a realizat    Decan, 
Cancelar, 

Responsabil 
Calitate, 

Şefi de catedră 

- participarea cadrelor de 
conducere din cadrul 
facultăţii la instruiri şi  la 
programele de perfecţionare 
în domeniul 
managementului universitar 
organizate de universitate 

S-a realizat    Decan, 
Cancelar, 
Prodecani, 

Şefi de catedră 

55. Promovarea 
principiilor 
Managementu-lui 
Calităţii 

- continuarea perfecţionării 
psihopedagogice a 
personalului academic 

S-a realizat    Decan, 
Cancelar, 
Prodecan, 

Şef de catedră 
- elaborarea, implementarea 
unui nou portal al Facultăţii 

S-a realizat    Cancelar, 
Şefi de catedră 

56. Informatizarea 
serviciilor şi 
elaborarea/ 
achiziţionarea 
aplicaţiilor 
software necesare 
activităţilor de 
secretariat, 
catedre, studenţi 

- crearea/ achiziţionarea şi 
instalarea de software 
specific activităţilor 
administrative 

S-a realizat    Cancelar, 
Şefi de catedră 

57. Atragerea şi 
stimularea 
personalului 

- selecţionarea atentă a 
personalului didactic  

S-a realizat    Decan, 
Cancelar, 
Prodecani, 

Ş fi d t d ă
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- continuarea procesului de 
întinerire a personalului 
facultăţii prin ocuparea 
posturilor vacante 

Şefi de catedră 

- atragerea unui numar cât 
mai mare de participanţi 
pentru fiecare post vacant 

S-a realizat    Şef de catedră 

- asigurarea susţinerii de 
cursuri şi seminarii de către 
cadrele tinere sub 
îndrumarea persoanelor cu 
experienţă din catedră 

S-a realizat    Şefi de catedră 

- găsirea unor metode pentru 
a promova şi sprijini 
iniţiativele personalului 
didactic 

S-a realizat    Decan, 
Cancelar, 
Prodecani, 

Şefi de catedră 

- perfecţionarea sistemului 
de salarizare diferenţiată a 
personalului prin evaluarea 
periodică a acestuia 

S-a realizat Salarii  Salarii Buget, 
Resurse 

extrabugetare 

Decan, 
Cancelar, 
Prodecani, 

Şefi de catedră 
58. Promovarea unui 

management 
financiar eficace 

- găsirea şi valorificarea 
unor surse de finanţare 
extrabugetare prin 
organizarea masteratelor din 
teritoriu 

S-a realizat    Şefi de catedră 

- lărgirea şi întreţinerea stării 
tehnice a dotărilor existente 

S-a realizat 78.000 78.000 Buget, 
Resurse 

extrabugetare 

Şefi de catedră, 
Referenţi de 

catedră 

59. Asigurarea 
suportului 
administrativ 
necesar pentru 
buna funcţionare a 
activităţii 

- achiziţionarea de mijloace 
tehnice astfel încât fiecare 
cadru didactic titular să aibă 
calculator 

S-a realizat 540.000 540.000 Buget, 
Resurse 

extrabugetare 

Şefi de catedră, 
Referenţi de 

catedră 
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- asigurarea de consumabile, 
materiale, obiecte de 
inventar 

S-a realizat 227.999,60 227.999,60 Buget, 
Resurse 

extrabugetare 

Şefi de catedră, 
Referenţi de 

catedră 

- îmbogăţirea fondului de 
carte existent în biblioteca 
Facultăţii 

S-a realizat 100.000 100.000 Buget, 
Resurse 

extrabugetare 

Decan, 
Prodecani, 
Cancelar, 

Şefi de catedră, 
Bibliotecar 

- se are în vedere 
modernizarea spaţiului în 
care îşi desfăşoară 
activitatea biblioteca 
Facultăţii precum şi dotarea 
cu aparatură de ultimă 
generaţie specifică 

S-a realizat    Decan, 
Prodecani, 
Cancelar, 

Bibliotecar 

- biblioteca Facultăţii va fi 
reorganizată pe regula 
accesului liber la rafturi  
-  îşi va constitui baze de 
date electronice cu 
informaţii referitoare la 
cărţile şi periodicele pe care 
le deţine 

60. Modernizarea 
Bibliotecii 
Facultăţii 

- facultatea se va preocupa 
pentru conectarea la reţelele 
bibliotecare internaţionale şi 
va facilita accesul online la 
literatura de specialitate 

S-a realizat    Decan, 
Prodecani, 
Cancelar, 

Bibliotecar, 
Inginer de sistem 
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61. Dezvoltarea 
bibliotecilor 
catedrelor 

- continuarea acţiunii de 
organizare a bibliotecilor 
catedrelor şi achiziţionarea 
de publicaţii recente în toate 
domeniile 

S-a realizat 20.000 20.000 Buget, 
Resurse 

extrabugetare 

Decan, 
Prodecani, 
Cancelar, 

Şefi de catedră, 
Bibliotecar 
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- efectuarea de abonamente 
la publicaţii recente interne 
şi externe din toate 
domeniile 

- îmbunătăţirea fluxurilor 
atât pe verticală (rectorat – 
decanat – catedră –  cadru 
didactic), cât şi pe 
orizontală, între structuri 
echivalente; comunicare prin 
intranet şi prin internet 

S-a realizat    Decan, 
Prodecani, 
Cancelar, 

Şefi de catedră 

- actualizarea paginilor web 
a Facultăţii, a catedrelor şi a 
Centrului Lingua 

S-a realizat accesul 
individual al cadrelor 

didactice la pagina web 
personală 

   Decan, 
Prodecani, 
Cancelar, 

Şefi de catedră 

62. Perfecţionarea 
procesului de 
comunicare 

- perfecţionarea 
comunicaţiilor prin email 

Fiecare cadru didactic 
să-şi folosească adresa 

@econ.ubbcluj.ro 
pentru o mai bună 

informare 

   Decan, 
Prodecani, 
Cancelar, 

Şefi de catedr 

- elaborarea de broşuri, 
pliante, afişe, diverse 
materiale publicitare cu 
sprijinul Departamentului de 
Imagine al Universităţii, dar 
şi prin efort propriu; 
conceperea de diferite 
materiale publicitare cu 
inscipţii despre Facultate 
(pixuri, calendare, plase) 

S-a realizat 10.000 10.000 Resurse 
extrabugetare 

Decan, 
Cancelar, 

Prodecan, Şef de 
catedră, 

Responsabil 
Imagine 
Facultate IN
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R

M
A
Ţ

IA
 Ş

I C
O

M
U

N
IC

A
R

E
A

 

63. Continuarea 
promovării 
imaginii interne şi 
externe a 
Facultăţii prin 
politica de 
„Imagine” 

- 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 

catedrelor 

5.000 5.000 Buget, 
Resurse 

extrabugetare 

Webmaster, 
birourile de 

catedră 
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- conceperea, realizarea şi 
prezentarea materialelor 
publicitare în cât mai multe 
limbi 

Broşuri 2.500 2.500 Resurse 
extrabugetare 

Colegiul lărgit al 
Consiliului 
profesoral, 

Prodecan de 
resort 

- intensificarea acţiunilor 
promoţionale pentru 
atragerea candidaţilor la 
admiterea 2006 

Prezentări în licee 2.500 2.500 Resurse 
extrabugetare 

Cancelar, Oficiul 
admiterii 

- uşurarea sistemului de 
informare a potenţialilor şi 
actualilor studenţi prin 
înfiinţarea unui Birou de 
Informare şi Imagine în 
holul principal al facultăţii 

Birou de Informare şi 
Imagine 

5.000 5.000 Resurse 
extrabugetare 

Decan, 
Cancelar, 

Responsabil 
Imagine 
Facultate 

- instalarea de indicatoare cu 
privire la amplasarea în 
clădire a spaţiilor 

Indicatoare, machetă, 
sistem arborare drapele 

20.000 20.000 

- amplasarea unei machete a 
Campusului în holul 
principal 
- amplasarea în faţa sediului 
Facultăţii a unui sistem de 
arborare a drapelelor ţărilor 
cu care Facultatea 
colaborează 

 

Resurse 
extrabugetare 

Decan, 
Cancelar, 

Responsabil 
Imagine 

Facultate, 
Administrator 

Decan,            Cancelar, 
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ         Conf. univ. dr. Diana Andrada FILIP 
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